У
УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР (White, Harry Dexter) – вж. Международен клирингов съюз - МКС (в межд.).
УВЕЛИЧАВАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incremental
growth) (ки) – във:
материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж.

economic

УВЕЛИЧАВАН
ПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
(incremental utility economic growth) (ки) – във:
материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж.
УВЕЛИЧАВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (incremental utility progress)
(ки) – във:
материално-увеличаван полезностен прогрес;
нематериално-увеличаван полезностен прогрес.
УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incremental value economic growth) (ки) – във:
материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж.
УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (incremental value progress) (ки)
– във:
материално-увеличаван стойностен прогрес;
нематериално-увеличаван стойностен прогрес.
УВЕЛИЧАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased economic
aberration) (*) – икономическа аберация a, при която някаква фиксирана икономическа величина се отклонява над предварително зададено нейно равнище,
което в качеството му на икономически критерий се възприема като определено от вътрешноприсъщи зависимости; положителна разлика a+ > 0 между фиксираната и предварително зададената величина. Според ингредиентната ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа възпроизводственост се разграничават увеличаваща производствена икономическа аберация* (increased production economic aberration) и увеличаваща потребителна икономическа аберация* (increased comsumption
economic aberration), които в своята взаимозависимост формират понятието за
увеличаваща стопанствена икономическа аберация* (increased protoeconomizing economic aberration). В настояшото изложение увеличаващата икономическа аберация се разглежда предимно в контекста на икономическата ингредиентност и на ценностната икономическа теория (вж. икономическа ценност) и по-специално като увеличаваща продуктово-присъща икономическа
аберация a+(q) > 0 (същото като икономическо превишение k(q)) (като присъща
на продуктовите зависимости увеличаваща икономическа аберация). При този
контекст според характера на икономическото поведение като разновидности
на увеличаващата продуктово-присъща икономическа аберация се разграничават най-вече: (1) увеличаващата необходима икономическа аберация* (increased indispensable economic aberration) a2+(q) > 0, която е същото като икономическа прибавка* (economic surplus) s(q) – когато по някакъв начин зададената величина е релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни за)
необходимия икономически продукт iq; (2) увеличаващата нормална икономическа аберация* (increased normal economic aberration) a0+(q) > 0, която е
същото като икономически превес* (economic remainder) n(q) – когато по някакъв начин зададената величина е релевантна със зависимостите, присъщи на
(характерни за) нормалния икономически продукт* (normal economic
product) q0 (вж. нормален икономически продукт [индивидуален]) (3) увеличаващата разумна икономическа аберация* (increased rational /reasonable/
economic aberration) a1+(q) > 0, която е същото като икономически излишък*
(economic surplusage) m(q) – когато по някакъв начин зададената величина е
релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни за) разумния икономически продукт* (rational /reasonable/ economic product) q1 (вж. разумен икономически продукт [индивидуален]).
Според формата на своето проявление разновидности на увеличаващата
продуктово-присъща икономическа аберация a+(q) са: (1) увеличаващата продуктова икономическа аберация a+q > 0 (същото като продуктово икономическо превишение и като превишаващ икономически продукт kq) (2) увеличаващата потребностна икономическа аберация* (increased necessities economic
aberration), (3) увеличаващата способностна икономическа аберация* (increased abilities economic aberration), (4) увеличаващата потенциалностна
икономическа аберация* (increased potentiality economic aberration) (увелича2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ващата потребностна и увеличаващата способностна икономическа аберация
са разновидности на увеличаващата потенциалностна икономическа аберация),
(5) увеличаващата стойностна икономическа аберация* (increased value
economic aberration), (6) увеличаващата полезностна икономическа аберация* (increased utility economic aberration), (7) увеличаващата ценностна
икономическа аберация* (increased worth economic aberration) (увеличаващата
стойностна и увеличаващата полезностна икономическа аберация са разновидности на увеличаващата ценностна икономическа аберация).
Също според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа теория се открояват такива разновидности на увеличаващата продуктова
икономическа аберация a+q като:
(1) увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация a2+q > 0
[която е същото като продуктова икономическа прибавка и като принаден икономически продукт sq и която е разновидност на увеличаващата необходима
икономическа аберация (на икономическата прибавка)] – когато фиксираният
икономически продукт q се отклонява над необходимия икономически продукт iq;
(2) увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация a0+q > 0
[която е същото като продуктов икономически превес nq и която е разновидност на увеличаващата нормална икономическа аберация (на икономическия превес)] – когато фиксираният икономически продукт q се отклонява над
нормалния икономически продукт q0 (вж. нормален икономически продукт
[индивидуален]);
(3) увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация a1+q > 0 [която е същото като продуктов икономически излишък mq и която е разновидност на увеличаващата разумна икономическа аберация (на икономическия
излишък)] – когато фиксираният икономически продукт q се отклонява над
разумния икономически продукт q1 (вж. разумен икономически продукт [индивидуален]).
По силата на същия критерий се открояват следните разновидности на останалите форми на проявление на увеличаващата продуктово-присъщата икономическа аберация.
А. Разновидности на увеличаващата потребностна икономическа аберация
са (1) увеличаващата необходима потребностна икономическа аберация*
(increased indispensable necessities economic aberration), (2) увеличаващата
нормална потребностна икономическа аберация* (increased normal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------necessities economic aberration) и (3) увеличаващата разумна потребностна
икономическа аберация* (increased rational necessities economic aberration).
Б. Разновидности на увеличаващата способностна икономическа аберация
са (1) увеличаващата необходима способностна икономическа аберация*
(increased indispensable abilities economic aberration), (2) увеличаващата нормална способностна икономическа аберация* (increased normal abilities
economic aberration) и (3) увеличаващата разумна способностна икономическа аберация* (increased rational abilities economic aberration).
В. Разновидности на увеличаващата потенциалностна икономическа аберация са (1) увеличаващата необходима потенциалностна икономическа
аберация* (increased indispensable potentiality economic aberration) (увеличаващата необходима потребностна и увеличаващата необходима способностна
икономическа аберация са разновидности на увеличаващата необходима потенциалностна икономическа аберация), (2) увеличаващата нормална потенциалностна икономическа аберация* (increased normal potentiality
economic aberration) (увеличаващата нормална потребностна и увеличаващата
нормална способностна икономическа аберация са разновидности на увеличаващата нормална потенциалностна икономическа аберация) и (3) увеличаващата разумна потенциалностна икономическа аберация* (increased rational
potentiality economic aberration) (увеличаващата разумна потребностна и увеличаващата разумна способностна икономическа аберация са разновидности
на увеличаващата разумна потенциалностна икономическа аберация).
Г. Разновидности на увеличаващата стойностна икономическа аберация са
(1) увеличаващата необходима стойностна икономическа аберация* (increased indispensable value economic aberration), (2) увеличаващата нормална
стойностна икономическа аберация* (increased normal value economic aberration) и ((3) увеличаващата разумна стойностна икономическа аберация*
(increased rational value economic aberration).
Д. Разновидности на увеличаващата полезностна икономическа аберация
са: (1) увеличаващата необходима полезностна икономическа аберация*
(increased indispensable utility economic aberration), (2) увеличаващата нормална полезностна икономическа аберация* (increased normal utility
economic aberration) и (3) увеличаващата разумна полезностна икономическа аберация* (increased rational utility economic aberration).
Е. Разновидности на увеличаващата ценностна икономическа аберация са:
(1) увеличаващата необходима ценностна икономическа аберация* (increased indispensable worth economic aberration) (увеличаващата необходима
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностна и увеличаващата необходима полезноства икономическа аберация
са разновидности на увеличаващата необходима ценностна икономическа аберация), (2) увеличаващата нормална ценностна икономическа аберация*
(increased normal worth economic aberration) (увеличаващата нормална стойностна и увеличаващата нормална полезноства икономическа аберация са разновидности на увеличаващата нормална ценностна икономическа аберация) и (3)
увеличаващата разумна ценностна икономическа аберация* (increased rational worth economic aberration) (увеличаващата разумна стойностна и увеличаващата разумна полезноства икономическа аберация са разновидности на
увеличаващата разумна ценностна икономическа аберация).
УВЕЛИЧАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща икономическа аберация;
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктов производствен икономически превес);
увеличаваща продуктова икономическа аберация;
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация (същото като принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация (същото като потребителен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация (същото като производствен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация;
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация;
увеличаваща продуктово-присъща икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УВЕЛИЧАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]
(increased individual economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща неразумна нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически превес
[индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща продуктова икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] (същото като принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] (същото като потребителен принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като производствен принаден икономически
продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased indispensable economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация (същото като принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация (същото като потребителен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация (същото като производствен принаден икономически продукт).
УВЕЛИЧАВАЩА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
[ИНДИВИДУАЛНА] (increased individual indispensable economic aberration)
(ки) – във:
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] (същото като принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] (същото като потребителен принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като производствен принаден икономически
продукт [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА НЕРАЗУМНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased irrational normal
individual product economic aberration) – вж. продуктов икономически превес
[индивидуален].
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УВЕЛИЧАВАЩА НЕРАЗУМНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased irrational normal
individual product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща неразумна нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА НЕРАЗУМНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased irrational normal individual product consumption economic aberration) –
вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА НЕРАЗУМНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased irrational normal individual product production economic aberration) – вж.
продуктов производствен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased normal individual economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктов производствен икономически превес).
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased normal individual economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща неразумна нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща неразумна нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически превес
[индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ* (increased normal individual product economic aberration) – същото като продуктов икономически превес.
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ (increased normal individual product economic aberration) (ки) –
във:
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктов производствен икономически превес).
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased normal individual product eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic aberration) – същото като продуктов икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased normal individual product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща неразумна нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически превес
[индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased normal product consumption economic aberration) – същото като продуктов потребителен икономически превес.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased normal
individual product consumption economic aberration) – същото като продуктов
потребителен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased normal product production
economic aberration) – същото като продуктов производствен икономически
превес.
УВЕЛИЧАВАЩА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased normal
individual product production economic aberration) – същото като продуктов
производствен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
(increased consumption economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически превес);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация.
УВЕЛИЧАВАЩА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
[ИНДИВИДУАЛНА] (increased individual consumption economic aberration)
(ки) – във:
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически превес
[индивидуален]);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална].
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased product economic aberration), продуктово икономическо превишение,
превишаващ икономически продукт, (*) – положителна продуктова икономическа аберация a+q = kq > 0 (вж. и икономическа аберация и продуктовоприсъща икономическа аберация), разновидност на увеличаващата продуктово-присъща икономическа аберация; положително отклонение на някакъв фиксиран икономически продукт q от зададения икономически продукт jq, възприеман като икономически критерий. Според ингредиентната общностна
11

11

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа обхватност разновидности на увеличаващата продуктова икономическа аберация са: увеличаващата продуктова икономическа аберация
[индивидуална] a+q(I) [същото като продуктово икономическо превишение [индивидуално] и като превишаващ икономически продукт [индивидуален] kq(I)],
увеличаващата фирмена продуктова икономическа аберация* (firm productly-inherent economic aberration) a+q(F), увеличаващата обществена продуктова икономическа аберация* (social productly-inherent economic aberration) a+q(S) и т.н. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
се разграничават увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация a+qp и увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация
a+qc. Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа
теория се открояват такива разновидности на увеличаващата продуктова икономическа аберация като: (1) увеличаващата продуктова необходима икономическа аберация a2+q > 0 [която е същото като продуктова икономическа
прибавка и като принаден икономически продукт sq] – когато фиксираният
икономически продукт q се отклонява над необходимия икономически продукт
iq; (2) увеличаващата нормална продуктова икономическа аберация a0+q > 0
[която е същото като продуктов икономически превес и като превесен икономически продукт nq] – когато фиксираният икономически продукт q се отклонява над нормалния икономически продукт q0 (вж. нормален икономически
продукт [индивидуален]); (3) увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация a1+q > 0 [която е същото като продуктов икономически излишък
и като излишен икономически продукт mq] – когато фиксираният икономически продукт q се отклонява над разумния икономически продукт q1 (вж. разумен
икономически продукт [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически превес);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктов производствен икономически превес);
увеличаваща продуктова икономическа аберация;
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация (същото като принаден икономически продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация (същото като потребителен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация (същото като производствен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация;
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация;
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual product economic aberration), продуктово икономическо превишение [индивидулно], превишаващ икономически продукт [индивидулен], (*) – положителна продуктова икономическа
аберация [индивидуална] a+q(I) = kq(I) > 0 (вж. и икономическа аберация и
продуктово-присъща икономическа аберация) при даден индивид като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и като потребител), разновидност на увеличаващата продуктова икономическа аберация; положително отклонение на някакъв фиксиран индивидуален икономически продукт q(I) от зададения индивидуален икономически продукт [индивидуален]
jq(I), възприеман като икономически критерий. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават увеличаваща продуктова
производствена икономическа аберация [индивидуална] a+qp(I) и увеличаваща
продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a+qc(I).
Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа теория
се открояват такива разновидности на увеличаващата индивидуална продуктова икономическа аберация като: (1) увеличаващата продуктова необходима
икономическа аберация [индивидуална] a2+q(I) > 0 [която е същото като продуктова икономическа прибавка [индивидуален]) и като принаден икономически продукт [индивидуален] sq(I)] – когато фиксираният индивидуален икономически продукт q(I) се отклонява над необходимия икономически продукт
[индивидуален] iq(I); (2) увеличаващата нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] a0+q(I) > 0 [която е същото като продуктов икономически превес [индивидуален] и като превесен икономически продукт
[индивидуален] nq(I)] – когато фиксираният индивидуален икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуален] nq(I)] – когато фиксираният индивидуален икономически продукт q(I)
се отклонява над нормалния икономически продукт [индивидуален] q0(I); (3)
увеличаващата разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
a1+q(I) > 0 [която е същото като продуктов икономически излишък [индивидуален] и като излишен икономически продукт [индивидуален] mq(I)] – когато
фиксираният индивидуален икономически продукт q(I) се отклонява над разумния икономически продукт [индивидуален] q1(I).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased individual product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща неразумна нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща неразумна нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически превес
[индивидуален]);
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща продуктова икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] (същото като принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] (същото като потребителен принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като производствен принаден икономически
продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална];
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална];
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ* (increased product indispensable economic aberration) – същото
като принаден икономически продукт.
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ (increased product indispensable economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация (същото като принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация (същото като потребителен принаден икономически продукт);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация (същото като производствен принаден икономически продукт).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual product indispensable
economic aberration) – същото като принаден икономически продукт [индивидуален].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased individual product indispensable
economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща продуктова необходима икономическа аберация [индивидуална] (същото като принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] (същото като потребителен принаден икономически продукт [индивидуален]);
увеличаваща продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като производствен принаден икономически
продукт [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ПОТРЕБИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased product indispensable consumption economic aberration) – същото като потребителен принаден икономически
продукт.
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ПОТРЕБИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual
product indispensable consumption economic aberration) – същото като потребителен принаден икономически продукт [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased product indispensable production
economic aberration) – същото като производствен принаден икономически
продукт.
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА НЕОБХОДИМА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual
product indispensable production economic aberration) – същото като производствен принаден икономически продукт [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ* (increased product consumption economic aberration), продуктово
потребително икономическо превишение, превишаващ потребителен
икономически продукт, (*) – положителна продуктова потребителна икономическа аберация a+qc = kqc > 0 (вж. и продуктова икономическа аберация и
продуктово-присъща икономическа аберация), разновидност на увеличаваща16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та продуктово-присъща потребителна икономическа аберация; положително
отклонение на някакъв фиксиран потребителен икономически продукт qc от
зададения потребителен икономически продукт jqc, възприеман като икономически критерий. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на увеличаващата продуктова потребителна икономическа аберация са: увеличаващата продуктова потребителна икономическа
аберация [индивидуална] a+qc(I), увеличаващата фирмена продуктова потребителна икономическа аберация* (firm productly-inherent consumption
economic aberration) a+qc(F), увеличаващата обществена продуктова потребителна икономическа аберация* (social productly-inherent consumption
economic aberration) a+qc(S) и т.н. Според икономическата ингредиентност и
ценностната икономическа теория се открояват такива разновидности на увеличаващата продуктова потребителна икономическа аберация като: (1) увеличаващата продуктова необходима потребителна икономическа аберация
a2+qc > 0 (която е същото като продуктова потребителна икономическа прибавка и като потребителен принаден икономически продукт sqc) – когато
фиксираният потребителен икономически продукт qc се отклонява над потребителния необходим икономически продукт iq; (2) увеличаващата нормална
продуктова потребителна икономическа аберация a0+qc > 0 (която е същото
като продуктов потребителен икономически превес и като превесен потребителен икономически продукт nqc) – когато фиксираният потребителен
икономически продукт qp се отклонява над нормалния потребителна
икономически продукт qc0 (вж. нормален потребителен икономически
продукт [индивидуален]); (3) увеличаващата разумна продуктова
потребителна икономическа аберация a1+qc > 0 (която е същото като
продуктов потребителен икономически излишък и като излишен
потребителен икономически продукт mqc) – когато фиксираният
потребителен икономически продукт qc се отклонява над разумния
потребителен икономически продукт qc1 (вж. разумен потребителен
икономически продукт [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual product consumption
economic aberration), продуктово потребително икономическо превишение
[индивидулно], превишаващ потребителен икономически продукт [индивидулен], (*) – положителна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a+qc(I) = kqc(I) > 0 (вж. и продуктова икономическа аберация и продуктово-присъща икономическа аберация) при даден индивид потре17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бител като възпроизводствена икономическа единица, разновидност на увеличаващата продуктова потребителна икономическа аберация; положително
отклонение на някакъв фиксиран индивидуален потребителен икономически
продукт qc(I) от зададения потребителен икономически продукт [индивидуален] jqc(I), възприеман като икономически критерий. Според икономическата
ингредиентност и ценностната икономическа теория се открояват такива разновидности на увеличаващата индивидуална продуктова потребителна икономическа аберация като: (1) увеличаващата продуктова необходима потребителна икономическа аберация [индивидуална] a2+qc(I) > 0 [която е същото като
продуктова потребителна икономическа прибавка [индивидуален]) и като
потребителен принаден икономически продукт [индивидуален] sqc(I)] – когато
фиксираният индивидуален потребителен икономически продукт qc(I) се отклонява над потребителния необходим икономически продукт [индивидуален]
iqc(I); (2) увеличаващата нормална продуктова потребителна икономическа
аберация [индивидуална] a0+qc(I) > 0 [която е същото като продуктов потребителен икономически превес [индивидуален] и като превесен потребителен
икономически продукт [индивидуален] nqc(I)] – когато фиксираният индивидуален икономически продукт qc(I) се отклонява над нормалния икономически
продукт [индивидуален] qc0(I); (3) увеличаващата разумна продуктова потребителна икономическа аберация [индивидуална] a1+qc(I) > 0 [която е същото
като продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] и като
излишен потребителен икономически продукт [индивидуален] mqc(I)] – когато
фиксираният потребителен индивидуален икономически продукт qc(I) се отклонява над разумния потребителен икономически продукт [индивидуален]
qc1(I).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased product production economic aberration), продуктово производствено икономическо превишение, превишаващ производствен икономически продукт, (*) – положителна продуктова производствена икономическа аберация a+qp > 0 (вж. и продуктова икономическа аберация и продуктово-присъща икономическа аберация), разновидност на увеличаващата продуктово-присъща производствена икономическа аберация; положително отклонение на някакъв фиксиран производствен икономически
продукт qp от зададения производствен икономически продукт jqp, възприеман като икономически критерий. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на увеличаващата продуктова производс18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твена икономическа аберация са: увеличаващата продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] a+qp(I), увеличаващата фирмена
продуктова производствена икономическа аберация* (firm productly-inherent
production economic aberration) a+qp(F), увеличаващата обществена продуктова производствена икономическа аберация* (social productly-inherent production economic aberration) a+qp(S) и т.н. Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа теория се открояват такива разновидности
на увеличаващата продуктова производствена икономическа аберация като: (1)
увеличаващата продуктова необходима производствена икономическа аберация a2+qp > 0 (която е същото като продуктова производствена икономическа
прибавка и като производствен принаден икономически продукт sqp) – когато
фиксираният производствен икономически продукт qp се отклонява над необходимия производствен икономически продукт iq; (2) увеличаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация a0+qp > 0 (която е същото като продуктов производствен икономически превес и като превесен
производствен икономически продукт nqp) – когато фиксираният производствен икономически продукт qp се отклонява над нормалния производствена
икономически продукт qp0 (вж. нормален производствен икономически продукт [индивидуален]); (3) увеличаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация a1+qp > 0 (която е същото като продуктов производствен икономически излишък и като излишен производствен икономически
продукт mqp)] – когато фиксираният производствен икономически продукт qp
се отклонява над разумния производствен икономически продукт qp1 (вж. разумен производствен икономически продукт [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased individual product production economic aberration), продуктово производствено икономическо
превишение [индивидулно], превишаващ производствен икономически
продукт [индивидулен], (*) – положителна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a+qp(I) > 0 (вж. и продуктова икономическа аберация и продуктово-присъща икономическа аберация) при даден индивид производител като икономическа единица, разновидност на увеличаващата продуктова производствена икономическа аберация; положително отклонение на някакъв фиксиран индивидуален производствен икономически продукт qp(I) от зададения производствен икономически продукт [индивидуална]
jqp(I), възприеман като икономически критерий. Според ингредиентната об19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щностна икономическа обхватност разновидности на увеличаващата продуктова производствена икономическа аберация са: увеличаващата продуктова
производствена икономическа аберация [индивидуална] a+qp(I), увеличаващата фирмена продуктова производствена икономическа аберация* (increased firm product production economic aberration) a+qp(F), увеличаващата
обществена продуктова производствена икономическа аберация* (increased
social product production economic aberration) a+qp(S) и т.н. Според икономическата ингредиентност и ценностната икономическа теория се открояват такива разновидности на увеличаващата индивидуална продуктова производствена
икономическа аберация като: (1) увеличаващата продуктова необходима производствена икономическа аберация [индивидуална] a2+qp(I) > 0 [която е същото като продуктова производствена икономическа прибавка [индивидуален]
и като производствен принаден икономически продукт [индивидуален] sqp(I)]
– когато фиксираният индивидуален производствен икономически продукт
qp(I) се отклонява над необходимия производствен икономически продукт
[индивидуален] iqp(I); (2) увеличаващата нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a0+qp (I) > 0 [която е същото като
продуктов икономически превес [индивидуален] и като превесен принаден производствен икономически продукт [индивидуален] nqp(I)] – когато фиксираният индивидуален икономически продукт qp(I) се отклонява над нормалния икономически продукт [индивидуален] qp0(I); (3) увеличаващата разумна продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] a1+qp (I) > 0 [която е същото като продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] и като излишен принаден производствен икономически продукт [индивидуален] mqp(I)] – когато фиксираният производствен индивидуален икономически продукт qp(I) се отклонява над разумния производствен икономически
продукт [индивидуален] qp1(I).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОДУКТОВО-ПРИСЪЩА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased productly-inherent economic aberration), икономическо
превишение, (*) – положителна продуктово-присъща икономическа аберация
a+(q) = k(q) > 0 (вж. и икономическа аберация), основна разновидност на увеличаващата икономическа аберация; положително отклонение на някаква фиксирана и свързана с продуктови зависимости икономическа величина от предварително зададено нейно равнище, което (равнище) в качеството му на икономически критерий се възприема като определено от вътрешноприсъщи характеристики, обосновани в икономическата теория. Според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност разновидности на увеличаващата продуктово-присъща икономическа аберация са: увеличаващата индивидуална
продуктово-присъща икономическа аберация* (increased individual productlyinherent economic aberration) a+(q(I)), увеличаващата фирмена продуктовоприсъща икономическа аберация* (increased firm productly-inherent economic
aberration) a+(q(F)), увеличаващата обществена продуктово-присъща икономическа аберация* (increased social productly-inherent economic aberration)
a+(q(S)) и т.н. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се
разграничават увеличаваща продуктово-присъща производствена икономическа аберация* (increased productly-inherent production economic aberration)
a+(qp) и увеличаваща продуктово-присъща потребителна икономическа
аберация* (increased productly-inherent comsumption economic aberration)
a+(qc), които в своята взаимозависимост формират понятието за увеличаваща
продуктово-присъща стопанствена икономическа аберация* (increased
productly-inherent protoeconomizing economic aberration).
В контекста на икономическата ингредиентност и на ценностната икономическа теория (вж. икономическа ценност) и според характера на икономическото поведение се разграничават следните разновидности на увеличаващата
продуктово-присъщата икономическа аберация (ва икономическото превишене): (1) увеличаваща необходима икономическа аберация* (increased indispensable economic aberration) a2+(q) > 0, която е същото като икономическа
прибавка* (economic surplus) s(q) – когато по някакъв начин зададената величина е релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни за) необходимия икономически продукт iq; (2) увеличаваща нормална икономическа аберация* (increased normal economic aberration) a0(q) > 0, която е същото като
икономически превес* (economic remainder) n(q) – когато по някакъв начин
зададената величина е релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни
за) нормалния икономически продукт q0 (вж. нормален икономически продукт
[индивидуален]); (3) увеличаваща разумна икономическа аберация* (increased rational /reasonable/ economic aberration) a1+(q) > 0, която е същото като
икономически излишък (economic surplusage) m(q) – когато по някакъв начин
зададената величина е релевантна със зависимостите, присъщи на (характерни
за) разумния икономически продукт q1 (вж. разумен икономически продукт
[индивидуален]).
Според формата на своето проявление разновидности на увеличаващата
продуктово-присъща икономическа аберация a(q) са: (1) увеличаващата продуктова икономическа аберация a+q > 0 (същото като продуктово икономичес21

21

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко превишение и като превишаващ икономически продукт kq) – когато зададената икономическа величина е икономическият продукт (тя е разновидност на
увеличаващата продуктово-присъща икономическа аберация (на икономическото превишение), (2) увеличаващата потребностна икономическа аберация* (increased necessities economic aberration), (3) увеличаващата способностна икономическа аберация* (increased abilities economic aberration), (4)
увеличаващата потенциалностна икономическа аберация* (increased potentiality economic aberration) (увеличаващата потребностна и увеличаващата
способностна икономическа аберация са разновидности на увеличаващата потенциалностна икономическа аберация), (5) увеличаващата стойностна
икономическа аберация* (increased value economic aberration), (6) увеличаващата полезностна икономическа аберация* (increased utility economic aberration), (7) увеличаващата ценностна икономическа аберация* (increased
worth economic aberration) (увеличаващата стойностна и увеличаващата полезностна икономическа аберация са разновидности на увеличаващата ценностна
икономическа аберация).
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
(increased production economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация (същото като продуктов производствен икономически превес);
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация.
УВЕЛИЧАВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
[ИНДИВИДУАЛНА] (increased individual production economic aberration) (ки)
– във:
увеличаваща нормална продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална] (същото като продуктов производствен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална].
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased
rational /reasonable/ economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased rational /reasonable/ individual economic aberration)
(ки) – във:
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased rational /reasonable/ product economic aberration) – същото
като продуктов икономически излишък.
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ (increased rational /reasonable/ product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация (същото като
продуктов икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
(същото като продуктов потребителен икономически излишък);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
(същото като продуктов икономически производствен излишък).
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased rational /reasonable/ individual product economic aberration) – същото като продуктов икономически излишък [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased rational /reasonable/ individual product
economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща разумна продуктова икономическа аберация [индивидуална]
(същото като продуктов икономически излишък [индивидуален]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща разумна продуктова потребителна икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов потребителен икономически излишък
[индивидуален]);
увеличаваща разумна продуктова производствена икономическа аберация
[индивидуална] (същото като продуктов икономически производствен излишък
[индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased rational /reasonable/ product consumption economic aberration) – същото като продуктов потребителен икономически излишък.
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased rational
/reasonable/ individual product consumption economic aberration) – същото като
продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален];
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ* (increased rational /reasonable/ product production economic aberration) – същото като продуктов икономически производствен излишък.
УВЕЛИЧАВАЩА РАЗУМНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased rational
/reasonable/ individual product production economic aberration) – същото като
продуктов икономически производствен излишък [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ
[ИНДИВИДУАЛНА] (increased supereffective individual economic aberration)
(ки) – във:
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА НОРМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased supereffective normal individual economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased supereffective normal individual product economic aberration) – вж. продуктов икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА
ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА] (increased supereffective normal individual product economic aberration) (ки) – във:
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова икономическа
аберация [индивидуална] (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова потребителна
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален]);
увеличаваща свръхефективна нормална продуктова производствена
икономическа аберация [индивидуална] (вж. продуктов производствен
икономически превес [индивидуален]).
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА
ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased supereffective normal individual product consumption economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------aberration) – вж. продуктов потребителен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА СВРЪХЕФЕКТИВНА НОРМАЛНА ПРОДУКТОВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АБЕРАЦИЯ [ИНДИВИДУАЛНА]* (increased supereffective normal individual product production economic aberration) – вж. продуктов производствен икономически превес [индивидуален].
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (increasing returns) (ки) – във:
увеличаваща се възвръщаемост на капитала (в микр.);
увеличаваща се възвръщаемост на труда (в микр.);
увеличаваща се възвръщаемост на физическия производствен икономически фактор (в микр.).
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА (increasing
capital returns) (в микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за увеличаваща се възвръщаемост на физическия производствен икономически фактор (в микр.); положение, при което степента на нарастването на
общия продукт на капитала (в микр.) (на капитала като производствен икономически фактор) (при постоянни други производствени икономически фактори, в т.ч. и при постоянен трудов производствен икономически фактор) е поголяма от степента на нарастването на обема на капитала. При нея продуктовата производителност на капитала се увеличава, като кривата на пределния
продукт на капитала (в микр.) има положителен наклон.
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ТРУДА (increasing labour
returns) (в микр.) – положение, при което степента на нарастването на общия
продукт на труда (в микр.) (на трудовия производствен икономически фактор) (при постоянни други производствени икономически фактори, в т.ч. и
при постоянен физически производствен икономически фактор) е по-голяма
от степента на нарастването на обема на труда. При нея продуктовата производителност на трудовия икономически фактор (в микр.) се увеличава, като
кривата на пределния продукт на труда (в микр.) има положителен наклон.
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (increasing returns of the physical production economic factor) (в микр.) (*) –положение, при което степента на
нарастването на общия продукт на физическия производствен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор (при постоянни други производствени икономически фактори, в т.ч. и
при постоянен трудов производствен икономически фактор) е по-голяма от
степента на нарастването на обема на физическия фактор. При нея продуктовата производителност на физическия производствен икономически фактор се
увеличава, като кривата на неговия пределен продукт има положителен наклон.
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ПОЛЕЗНОСТНИЯ МАЩАБ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО* (consumption utility scale increasing yield) –
вж. продуктивност от полезностния мащаб на потреблението.
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ПРОДУКТИВНОСТ ОТ МАЩАБА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ* (increasing productivity by economic
intensioning scale) – вж. продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране.
УВЕЛИЧАВАЩА СЕ ПРОДУКТИВНОСТ ОТ МАЩАБА НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production scale increasing yield) – вж. продуктивност от мащаба на производството.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (satisfaction
economic decision) в задачата за намиране на удовлетворително икономическко
решение – вж. задача за намиране на удовлетворително икономическо решение.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (satisfaction
economic decision) (ки) – във:
задача за намиране на удовлетворително икономическо решение;
удовлетворително икономическо решение (вж. задача за намиране на
удовлетворително икономическо решение).
УДОВЛЕТВОРИТЕЛНОСТ (satisfaction) (кд) – във:
критерий за икономическа удовлетворителност (вж. задача за намиране на удовлетворително икономическо решение).
УЗАКОНЯВАНЕ (regularization) (кд) – във:
начин на икономическо узаконяване (вж. икономическа осъщественост; икономическа тенденция; икономически реализитит; икономически
тендентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икореномическо узаконяване (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит);
начин на икотехномическо узаконяване (вж. икотехномическа осъщественост; икотехномическа тенденция; икотехномически реализитит;
икотехномически тендентит).
УЙЛЯМСЪН, ДЖ. (Williamson, J.) (кд) – във:
валутна лента на Уйлямсън, Дж. (в межд.);
Уйлямсън, Джон (вж. фундаментален равновесен ефективен валутен курс
(в межд.));
целева зона на Уйлямсън, Дж. (в межд.).
УЙЛЯМСЪН, ДЖОН (Williamson, John) – вж. фундаментален равновесен
ефективен валутен курс (в межд.).
УИЛЯМСЪН, О. (Williamson, W.) (кд) – във:
модел на управленската свобода на Уилямсън, О. (в микр.);
опростен модел на управленската свобода на Уилямсън, О. (в микр.).
УЛТРАХИПЕРБОЛИЧНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ В ДАДЕНА ТОЧКА (ultrahyperbolic differential equation in given point) – вж. диференциални уравнения.
УМЕЛОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (skill /knack/ ecotechnomic disposate) (ки) – във:
умелостен центитален икотехномически диспозат.
УМЕЛОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (skill /knack/
ecotechnomic incentite) (*) – икотехномическа форма на икотехномическия инцентинт, който като феномен е опредметен умелостен икотехномически
трансцентит в умелостна центитална икотехномическа система* (skill
/knack/ centital ecotechnomic system) (която от своя страна е особен частен случай на диспозиционна икотехномическа система) и който е умелостна
икотехномическа предметност. Докато в диспозиционната икотехномическа система (същото като същностно-стратифицирана икотехномическа
система) в зависимост от мястото, което заема като икотехномически
страт, даден икотехномически предмет може да бъде както икотехномическа същност, така и икотехномическо явление, то в умелостната центитална
28

28

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа система умелостният икотехномически инцентит може да
изпълнява само функцията на икотехномическо явление (на умелостно центитално икотехномическо явление). Ролята на умелостен икотехномически инцентит обикновено се изпълнява от някакъв умелостен предметен икотехномически запас [тук е същото като умелостна икотехномическа предметност
(вж. умелостен центиталнен икотехномически диспозат)] (която умелостна
предметност е опредеметено икотехномическа умение, като от своя страна
последнато изпълнява ролята на умелостен икотехномически трансцентит).
Вж. умелостен икотехномически центит и умелостни икотехномически центити.
УМЕЛОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (skill /knack/
ecotechnomic transcentite) (*) – икотехномическа форма на икотехномически
трансцентит, която е непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното разбиране и която е икотехномическо умение.
Опредметява се в умелостния икотехномически инцентит, чрез който тя може
да бъде измерена, обхваната и разбрана, т.е. в умелостната икотехномическа
предметност [вж. умелостен центиталнен икотехномически диспозат] (икотехномическото умение се опредметява в умелостната икотехномическа
прдметност). Това е процес на умелостно центитално икотехномическо
опредметяване* (skill /knack/ centital ecotechnomic objectification) [т.е. на умелостно трансцентитално икотехномическо опредметяване* (skill /knack/
tranccentital ecotechnomic objectification)], който е частен случай на цендентално икотехномическо опредметяване (вж. икотехномически трансцендент), както и на икотехномическото опредметяване изобщо. Обратният на
умелостното центитално опредметяване процес е процес на разпредметяване
на умелостния икотехномическия инцентит в умелостен икотехномически
трансцентит, т.е. е умелостно центитално икотехномическо интензиониране* (skill /knack/ centital ecotechnomic intensioning) [или още е умелостно
предметностно икотехномическо интензиониране* (skill /knack/ objectness
ecotechnomic intensioning)], което е частен случай на цендентално икотехномическо интензиониране (вж. икотехномически трансцендент), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо. Умелостният икотехномически
трансцентит е вид икотехномически страт в умелостна центитална икотехномическа система* (skill /knack/ centital ecotechnomic system) (която е
особен частен случай на диспозиционна икотехномическа система). Докато в
диспозиционната икотехномическа система (същото като същностно29

29

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана икотехномическа система) в зависимост от мястото, което заема като икотехномически страт, даден икотехномически предмет
може да бъде както икотехномическа същност, така и икотехномическо явление, то в умелостната центитална икотехномическа система умелостният икотехномически трансцентит може да изпълнява само функцията на икотехномическа същност (на умелостна центитална икотехномическа същност). Ролята на умелостния икотехномически трансцентит се изпълнява само от някакво
икотехномическо умение (което е разпредметена умелостна икотехномическа
предметност, т.е. е разпредметен умелостен предметен икотехномически запас, който от своя страна е умелостен икотехномически инцентит). Вж. умелостен икотехномически центит и умелостни икотехномически центити.
УМЕЛОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (skill /knack/ ecotechnomic centite) (*) – икотехномическа форма на икотехномически центит; общо понятие за умелостен икотехномически инцентит и умелостен икотехномически трансцентит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват умелостен центитален икотехномически диспозат (последният в
качеството му на умелостна центитална двустепенна икотехномическа
монада и същото като умелостен центитален икотехномически диспозификат) в умелостна центитална икотехномическа система* (skill /knack/
centital ecotechnomic system) (която е особен частен случай на диспозиционна
икотехномическа система). Умелостният икотехномически центит е една от
разновидностите на икотехномическия диспецифант и на икотехномическия дисустант. В границите на умелостния икотехномическия центит ролята
на умелостен икотехномически инцентит обикновено се изпълнява от някакъв
умелостен предметен икотехномически запас (който е опредеметено икотехномическо умение), който тук е умелостна икотехномическа предметност
(вж. умелостен центитален икотехномически диспозат), а ролята на умелостен икотехномически трансцентит – само от някакво икотехномическо умение
(което е разпредметена умелостна икотехномическа предметност и затова умелостната икотехномическа предметност е опредметено икотехномическо умение). Вж. умелостни икотехномически центити.
УМЕЛОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ* (skill /knack/ ecotechnomic centitate) – същото като умелостен центитален икотехномически диспозат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УМЕЛОСТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ*
(skill /knack/ centital ecotechnomic disposate), умелостен икотехномически
центитат, (*) – икотехномическа форма на центиталния икотехномически
диспозат, при който икотехномическият транцентит е икотехномическо
умение, а икотехномическият инцентит е умелостна икотехномическа
предметност* (skill /knack/ ecotechnomic objectness) [последното същото като
умелостен предметен икотехномически запас (като опредметена икотехномическа умение)], като умелостната икотехномическа предметност е и умелостна предметна икотехномическа оценка, която общностната икономическа единица дава на икотехномическото умение; вид умелостна центитална двустепенна икотехномическа монада (двустепенен едноравнищен
диалектически формат, имащ вида на икотехномически диспозификат и на
икотехномически дисустатификант, така че е вид диспозатна двустепенна икотехномическа монада) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си умелостен икотехномически трансцентит и
умелостен икотехномически инцентит, общо понятие за които е умелостният икотехномически центит и между които има отношения на определящо и
решаващо в икотехномиката. Всеки умелостен икотехномически центит
може да се интерпретира като умелостен центитален икотехномически диспозат, който е диалектически противоречиво единство на икотехномическо умение (което е негова диспозитивна вътрешна определеност) и умелостна икотехномическа предметност (която е негова диспозитивна външна определеност). Икотехномическото умение е първично и определящо по отношение на
умелостната икотехномическа предметност (то е умение на умелостната икотехномическа предметност), а умелостната икотехномическа предметност е
вторична и решаваща по отношение на икотехномическото умение (тя е умелостна икотехномическа предметност на икотехномическото умение). Умелостната икотехномическа предметност е начинът на изразяване на икотехномическото умение. Умелостният центитален икотехномически диспозат е същото
като умелостно-центитален икотехномически диспозат* (skill /knack/centital ecotechnomic disposate). Вж. икономически битериорат и умелостни
икотехномически ценденти.
Даден умелостен икотехномически трансцентит (икотехномическо умение) може да се опредмети (това е умелостно центитално икотехномическо
опредметяване или още умелостно икотехномическо опредметяване, което
е разновидност на ценденталното икотехномическо опредметяване, както
и на икотехномическото опредметяване изобщо) в един или в повече от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------един взаимодействащи си типове умелостни икотехномически инцентити
(умелостни икотехномически предметности), като се предполага, че умелостният трансцентит (умението) се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всеки един от умелостните инцентити (от умелостните предметности) поотделно. С този преход невидимият и намиращ се в дълбочина икотехномически умелостен трансцентит (икотехномическото умение) се трансформира
(вж. икономическо преобразование) в един или повече от един по-близки до
видимостта умелостни икотехномически инцентити (умелостни икотехномически предметности). Това е инцентитално опредметяване на умелостния икотехномически трансцентит (на икотехномическото умение), което показва, че
умелостният инцентит непосредствено е умелостен трансцентитален инцентит (че предметността тук непосредствено е умелостна предметност), че
той е непосредствен умелостен инцентит на своя умелостен трансцентит (че
той е непосредствена умелостна предметност на своято умение). Обратната на
умелостното центитално диспозиционно опредметяване трансформация (като
умелостно центитално диспозиционно разпредметяване на умелостни икотехномически инцентити в умелостен икотехномически трансцентит) е умелостното центитално икотехномическо интензиониране или още умелостното предметностно икотехномическо интензиониране (което е разновидност на ценденталното икотехномическо интензиониране и на икотехномическото интензиониране изобщо). То е умелостно трансцентитално интензиониране на умелостния икотехномически инцентит (респ. умелостни инцентити) (умелостно интензиониране на икотехномическата предметност), което показва, че умелостният трансцентит непосредствено е умелостен инцентитален трансцентит (че умението непосредствено е предметностно умение), че той е непосредствен умелостен трансцентит на своя умелостен инцентит (че той е непосредствено умение на своята умелостна предметност). Тук се
разглежда случай на опредметяване на умелостния трансцентит в само един
даден умелостен инцентит (умелостен инцентит от даден тип), само на една
умелостна предметност от даден тип.
Количеството на умелостния трансцентит TTU като трансцентит на дадения умелостен инцентит (респ. на умението U на умелостната икотехномическата предметност) в границите на умелостния центитален икотехномическия
диспозат (на умелостния центитален диспозификат) се означава като центитално-общ умелостен икотехномически трансцентит* (centitally-total
ecotechnomic transcentite) TTTU [респ. като центитално-обща икотехноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа умение* (centitally-total ecotechnomic skill /knack/) TU ]. Функцията, която моделира умелостното центитално икотехномическо интензиониране, е
TTTU = TTTU (ITU) ,

където ITU е количеството на умелостния икотехномически инцентит [респ. е
TU = TU (OU) , а OU е количеството на умелостната икотехномическа предметност]. Тя е функция на центиталното, значи и на трансцентиталното интензиониране на умелостния икотехномическия инцентит (респ. на умелостното
интензиониране на икотехномическата предметност), и наред с това е функция
на центитално-общия умелостен трансцентит. От нея се извежда пределният
трансцентит на умелостния икотехномически инцентит* (marginal transcentite of the skill /knack/ ecotechnomic incentite), която е първата производна
MTTU it (ITU) =

∂ TTTU (ITU)
∂ ITU

на функцията на центитално-общия умелостен трансцентит, респ. пределното
умение на икотехномическата предметност* (marginal skill /knack/ of the
ecotechnomic objectness), която е първата производна
MU o (OU) =

∂ TU (OU)
∂ OU

на функцията на центитално-общото умение.
Даденият умелостен икотехномически инцентит (респ. умелостна икотехномическа предметност) (например производствен фактор като съставно понятие), в което се опредметява умелостният икотехномически трансцентит (например умението на производствения фактор), може да съществува в семейство
от различни видове (респ. разновидности) на производствения фактор (например трудов и физически производствен фактор), като даденият умелостен инцентит (умелостна предметност) е разпределил своя обем между тях. Тогава
при опредметяването му умелостният икотехномически транцентит (икотехномическото умение) разпределя обема си между различните видове на умелостния инцентит (на умелостната предметност). Ако даденият умелостен инцентит (респ. умелостна предметност) е представен от един вид, тогава е налице едновидово умелостно центитално икотехномическо опредметяване*
(one-species skill /knack/ centital ecotechnomic objectification), при два вида на
инцентита – двувидово умелостно центитално икотехномическо опредме33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тяване* (two-species skill /knack/ centital ecotechnomic objectification), при три
вида – тривидово умелостно центитално икотехномическо опредметяване* (three-species skill /knack/ centital ecotechnomic objectification), при повече
от три вида – многовидово умелостно центитално икотехномическо опредметяване* (muitispecies skill /knack/ centital ecotechnomic objectification).
Съответстващите на тях разновидности на умелостното центитално икотехномическо интензиониране са: едновидово умелостно центитално икотехномическо интензиониране* (one-species skill /knack/ centital ecotechnomic intensioning), двувидово умелостно центитално икотехномическо интензиониране* (two-species skill /knack/ centital ecotechnomic intensioning), тривидово
умелостно центитално икотехномическо интензиониране* (three-species
skill /knack/ centital ecotechnomic intensioning), многовидово умелостно центитално икотехномическо интензиониране* (multispecies skill /knack/ centital ecotechnomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото умелостно центитално икотехномическо интензиониране (тя е функцията на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит, респ. е функцията на центиталнообщото икотехномическо умение при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TTTU = TTTU (ITU) ,

респ. TU = TU (OU) , от който се извежда съответстващият му пределен транцентит на умелостния икотехномически инцентит
MTTU it (ITU) =

∂ TTTU (ITU)
,
∂ ITU

респ. пределна умение на икотехномическата предметност
MU o (OU) =

∂ TU (OU)
.
∂ OU

Умелостният икотехномически трансцентит и умелостните икотехномически инцентити като умелостен центитален икотехномически
диспозат
Функцията, която моделира двувидовото умелостно центитално икотехномическо интензиониране (функцията на центитално-общия умелостен
икотехномически трансцентит при двувидовото интензиониране), е
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 ),

където ITU1 е първият вид на умелостния икотехномически инцентит, а ITU 2
е вторият негов вид (тук TTTU е общ умелостен трансцентит на първия и втория вид на умелостния инцентит), респ. функцията на центитално-общото икотехномическо умение при двувидовото интензиониране е
TU = TU (OU1 , OU 2 ),

където OU1 е първият вид на умелостната икотехномическата предметност, а
OU 2 е вторият нейн вид (тук TU е общо умение на първия и втория вид на
умелостната предметност]. Тя е функция на центиталното интензиониране на
умелостните икотехномически инцентити (умелостни предметности), в т.ч. на
центиталното интензиониране на първия и това на втория вид на умелостния
инцентит (на умелостната предметност).
Умелостният икотехномически трансцентит (икотехномическото умение)
има статута на икотехномическа същност, а двата вида икотехномически инцентити (двата вида икотехномически предметности) – на нейни взаимодействащи си икотехномически явления, които са начини на изразяване на умелостния трансцентит (на умението). В това им качество умелостният трансцентит
(умението) и двата вида умелостни инцентити (двата вида умелостни предметности) образуват вид умелостен центитален икотехномически диспозат*
(skill /knack/ cendental ecotechnomic disposate) [респ. умелостно-центитален
икотехномически диспозат* (skill /knack/-cendental ecotechnomic disposate)]
(вж. икономически диспозат). С прехода от съдържанието към формите един и
същ по величина (невидим и намиращ се в дълбочина) умелостен тренсцентит
(едно и също умение) се трансформира (вж. икономическо преобразование) в
двойка от по-близки до видимостта (но все още далеч от нея) умелостни инцентити (умелостни предметности), които имат общ умелостен транцентит
(общо умение), означаван (както беше посочено по-горе) като центиталнообщ умелостен икотехномически трансцентит* (centitally-total skill /knack/
ecotechnomic transcentite) TTTU [респ. като центитално-общо икотехномическо умение* (centitally-total ecotechnomic skill /knack/) TU ] [в случая общ
умелостен трансцентит (общо умение) на двата вида умелостни инцентити
(умелостни предметности) в границите на умелостния центитален икотехномически диспозат (респ. на умелостно-центиталния икотехномически диспозат) (вж. икономически диспозат). Един и същ умелостен трансцентит (едно и
също умение) може да се прояви в различни комбинации от негови умелостни
35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентити (умениени предметности). Затова при непроменена (постоянна)
величина на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит (на
центитално-общото икотехномическо умение) съществува заместване между
първия и втория умелостен инцентит (между първата и втората умелостна
предметност) от дадения тип, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез центиталната крива на безразличието
на умелостния икотехномически трансцентит* (centital indifference curve
of the skill /knack/ ecotechnomic transcentite) ICTTU -CET (фиг. 1) [респ. чрез центиталната крива на безразличието на икотехномическата умение*
(centital indifference curve of the ecotechnomic skill /knack/) IC U -CET (фиг. 2)]. За
целта се използват следните означения:
TTU = TTU (ITU1 , ITU 2 )
– центитален умелостен икотехномически трансцентит* (skill /knack/
cendental skill /knack/ ecotechnomic transcentite), респ.
U = U (OU1 , OU 2 ),

– центитална икотехномическо умение* (cendental ecotechnomic skill
/knack/)] (вж. икотехномически диспозат),
TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 )
– центитално-общ умелостен икотехномически трансцентит* (centitallytotal skill /knack/ ecotechnomic transcentite), респ.
TU = TU (OU1 , OU 2 )
– центитално-общо икотехномическо умение* (centitally-total ecotechnomic
skill /knack/),
MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 ) =

∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 )
∂ ITU1

– пределен трансцентит на първия вид на умелостния икотехномически
инцентит* (marginal transcentite of the first-species skill /knack/ ecotechnomic
incentite), респ.
MU o1 (OU1 , OU 2 ) =

36

∂ TU (OU1 , OU 2 )
∂ OU1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– пределно умение на първия вид на икотехномическата предметност*
(marginal skill /knack/ of the first-species skill /knack/ ecotechnomic objectness),
MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 ) =

∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 )
∂ ITU 2

– пределен трансцентит на втория вид на умелостения икономически инцентит* (marginal transcentite of the second-species skill /knack/ ecotechnomic
inscentite), респ.
MU o 2 (OU1 , OU 2 ) =

∂ TU (OU1 , OU 2 )
∂ OU 2

– пределно умение на втория вид на икотехномическата предметност*
(marginal skill /knack/ of the second-species skill /knack/ ecotechnomic objectness).
Те са първи частни производни на функцията на центитално-общия умелостен
трансцентит (респ. на функцията на центитално-общатото умение).
Количество на втория
вид умелостен инцентит

ITU 2
ICTTU -CET

ITU1

0

Количество на първия
вид умелостен инцентит
Фиг. 1. Центитална крива на безразличието
на умелостния икотехномически трансцентит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория
вид умелостна предметност

OU 2
IC U -CET

OU1

0

Количество на първия
вид умелостна предметност
Фиг. 2. Центитална крива на безразличието
на икотехномическата умение

Трансформирането на центитално-общия умелостен икотехномически
трансцентит в негови умелостни икотехномически инцентити се определя като
центитално опредметяване на умелостния икотехномическия трансцентит* (centital objectification of skill /knack/ ecotechnomic transcentite) (което
е разновидност на ценденталното икотехномическо опредметяване, както
и на икотехномическото опредметяване изобщо), респ. трансформирането
на центитално-общото икотехномическо умение в негови умелостни икотехномически предметности се определя като центитално опредметяване на
икотехномическата умение* (centital objectification of ecotechnomic skill
/knack/). Обратният процес на трансформиране на умелостните икотехномически инцентити в техен центитално-общ умелостен икотехномически трансцентит, представен от функцията
TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 ) ,

се определя като забавено центитално интензиониране на умелостните
икотехномически инцентити* (cendental intensioning of ecotechnomic skill
/knack/ incentits) (което е разновидност на ценденталното икотехномическо
интензиониране, както и на икотехномическото интенциониране изобщо),
респ. обратният процес на трансформиране на умелостните икотехномически
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметности в тяхна центитално-общо икотехномическо умение, представен
от функцията
TU = TU (OU1 , OU 2 ) ,

се определя като забавено центитално интензиониране на икотехномическата умение* (cendental intensioning of ecotechnomic skill /knack/).
Функцията на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит
TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 )

не се променя с движението на точка по центиталната крива на безразличието
на умелостния икотехномически трансцентит ICTTU -CET (респ. функцията на
центитално-общото икотехномическо умение
TU = TU (OU1 , OU 2 )

не се променя с движението на точка по центиталната крива на безразличето
на икотехномическото умение IC U -CET ). Затова уравнението на кривата
ICTTU -CET при дадено постоянно равнище на центитално-общия умелостен
икотехномически трансцентит е
TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 ) = const,

респ. уравнението на кривата IC U -CET при дадено постоянно равнище на центитално-общото икотехномическо умение е
TU = TU (OU1 , OU 2 ) = const .

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на умелостния икотехномически инцентит (на умелостната икотехномическа предметност), имащи посочения еднакъв (постоянен) центиталнообщ умелостен икотехномически трансцентит, респ. на центитално-общото
икотехномическо умение. С движението на точка по центиталната крива на
безразличето на умелостния икотехномически трансцентит ICTTU -CET (респ. по
центиталната крива на безразличето на икотехномическото умение IC U -CET ),
която е низходяща (и изпъкнала в посока към координатното начало), количествата на първия и втория вид на дадения умелостен икотехномически инцентит (на дадената икотехномическа предметност ) се променят в противопо39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ умелостен трансцентит може да съответства на
различни комбинации на видовете на умелостния инцентит (на умелостната
предметност) обаче не означава, че при използване на тези видове се постига
един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на двата вида на умелостния
инцентит (d ITU1 , d ITU 2 ) [респ. на двата вида на умелостната предметност
(d OU1 , d OU 2 ) ] (т.е. при движение на точка по центиталната крива на безразличието на умелостния икотехномически трансцентит ICTTU -CET , респ. по центиталната крива на безразличието на икотехномическата умение IC U -CET ) прирастът на функцията на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит е нейният пълен диференциал
d TTTU (ITU1 , ITU 2 ) =

= MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 )d ITU1 + MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 )d ITU 2

или, което е същото,
d TTTU (ITU1 , ITU 2 ) =
=

∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 )
∂TTTU (ITU1 , ITU 2 )
d ITU1 +
d ITU 2 ,
∂ ITU1
∂ ITU 2

респ. на функцията на центитално-общото икотехномическо умение е нейният
пълен диференциал
d TU (OU1 , OU 2 ) =
= MU o1 (OU1 , OU 2 )d OU1 + MU o 2 (OU1 , OU 2 )d OU 2

или, което е същото,
d TU (OU1 , OU 2 ) =
=

∂ TU (OU1 , OU 2 )
∂TU (OU1 , OU 2 )
d OU1 +
d OU 2 .
∂ OU1
∂ OU 2

Когато измененията в количествата на двата вида на умелостния икотехномически инцентит (на умелостната икотехномическа предметност) се извършва в рамките на дадена центитална крива на безразличието на умелостния
икотехномически трансцентит (на икотехномическото умение), диференциал40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният прираст на функцията на центитално-общия умелостен трансцентит (на
центитално-общото умение) е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в количестава на двата вида на умелост инцентит запазва непроменен техния центиталтноспецифатно-общ умелостен трансцентит
d TTTU (ITU1 , ITU 2 ) =
= MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 )d ITU1 + MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 )d ITU 2 = 0,

респ. противоположното изменение в количестава на двата вида на умелостната предметност запазва непроменен тяхното специфатно-общо умение
d TU (OU1 , OU 2 ) =
= MU o1 (OU1 , OU 2 )d OU1 + MU o 2 (OU1 , OU 2 )d OU 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като умелостно-трансцентиталноеквивалентно заместване на видовете на икотехномическия инцентит*
(skill /knack/-transcentitally-equivalent substitution of the species ecotechnomic incentite). То е умелостно-трансцентитно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит
MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 )d ITU1 и MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 )d ITU 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен. Респективно, тази
зависимост се определя като като умелостно-еквивалентно заместване на
видовете на икотехномическата предметност* (skill /knack/-equivalent
substitution of the species ecotechnomic objectness). То е умелостноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на центитално-общото икотехномическо умение
MU o1 (OU1 , OU 2 )d OU1 и MU o 2 (OU1 , OU 2 )d OU 2 ,

От горното уравнение за нулевия прираст на центитално-общия умелостен
трансцентит (на центитално-общото умение), по отношение на което се конституира центиталната крива на неговото (на нейното) безразличие, се извежда
пределната норма на умелостно-трансцентитално-еквивалентното заместване на видовете на икотехномическия инцентит* (marginal rate of
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the skill /knack/-transcentitally-equivalent substitution of the species ecotechnomic
incentite)
MRTTUS it12 =
=−

MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 )
d ITU 2
=−
=
d ITU1
MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 )

∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 ) ∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 )
:
.
∂ ITU1
∂ ITU 2

респ. се извежда пределната норма на умелостно-еквивалентното заместване на видовете на икотехномическата предметност* (marginal rate of the
skill /knack/ly-equivalent substitution of the species ecotechnomic objectness)
MRUSo12 =
=−

MU o1 (OU1 , OU 2 )
d OU 2
=−
=
d OU1
MU o 2 (OU1 , OU 2 )

∂ TTTU (OU1 , OU 2 ) ∂TTTU (OU1 , OU 2 )
:
.
∂ OU1
∂ OU 2

Тя е отрицателна величина


MRTTUS
<
0
it12

 (респ.


и е равна на отношението



MRUS
<
0
o
12

)



d ITU 2
d ITU1

между двата диференциални прираста на количествата на видовете на умелостния инцентит [респ. отношението
d OU 2
d OU1

между двата диференциални прираста на количествата на видовете на умелостната предметност] (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MTTU it1 (ITU1 , ITU 2 )
MTTU it2 (ITU1 , ITU 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните трансцентити на двата вида на умелостния инцентит, респ.
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MU o1 (OU1 , OU 2 )
MU o 2 (OU1 , OU 2 )

между пределните умения на двата вида на умелостната предметност. Пределната норма MRTTUS it12 < 0 (респ. MRUSo12 < 0 ) показва към определена точка от центиталната крива на безразличието на умелостния икотехномически
трансцентит ICTTU -CET (респ. на икотехномическото умение IC U -CET ) с колко

[

]

единици трябва да се намали обемът на втория вид на умелостния инцентит
(на умелостната предметност), което да позволи да се увеличи обемът на неговия (на нейния) първи вид с една единица, така че тяхният центитално-общ
умелостен трансцентит (центитално-обща умение) да остане постоянна величина.
Функцията на центитално-общия умелостен икотехномически трансцентит е
TTTU = TTTU (ITU1 , ITU 2 ). ,

респ. на центитално-общото икотехномическо умение е
TU = TU (OU1 , OU 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на умелостния икотехномически трансцентит на О.
Хесе* (Hesse matrix of the skill /knack/ ecotechnomic transcentite)
H (TTU ) it12 =
 ∂ 2 TTTU (ITU1 , ITU 2 ) ∂ 2 TTTU (ITU1 , ITU 2 ) 


,
2
∂
ITU
∂
ITU


∂ ITU1
1
2
< 0,
= 2
2
∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 ) ∂ TTTU (ITU1 , ITU 2 ) 


,
2


∂
ITU
∂
ITU
∂ ITU 2
2
1



респ. двуразмерна матрица на икотехномическото умение на О. Хесе*
(Hesse matrix of the ecotechnomic skill /knack/)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (U ) o12

 ∂ 2 TU (OU1 , OU 2 ) ∂ 2 TU (OU1 , OU 2 ) 


,
∂ OU1∂ OU 2 

∂ OU12
< 0,
= 2
∂ TU (OU1 , OU 2 ) ∂ 2 TU (OU1 , OU 2 ) 


,
2
 ∂ OU 2 ∂ OU1

OU
∂


2

която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икотехномическа
матрица на О. Хесе) и е изцяло отрицателно определена. Включените в
нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TTTU (ITU1 , ITU 2 )
∂ ITU12
∂ 2 TU (OU1 , OU 2 )
∂ OU12

< 0,

∂ 2 TTTU (ITU1 , ITU 2 )

< 0,

∂ 2 TU (OU1 , OU 2 )

∂ ITU 22

∂ OU 22

<0

<0

показват, че пределния трансцентит на даден вид на умелостния икотехномически инцентит (респ. пределното умение на даден вид на икотехномическата
предметност) намалява с неговото (на умелостния инцентит), респ. на нейното
(на умението) нарастване.
При забавеното интензиониране се конституира вдлъбната центитална
крива на безразличието на умелостния икотехномически трансцентит*
(concave centital indifference curve of the skill /knack/ ecotechnomic transcentite)
ICTTU -CET (фиг. 1), респ. вдлъбната центитална крива на безразличието на
икотехномическата умение* (concave centital indifference curve of the
ecotechnomic skill /knack/) IC U -CET (фиг. 2). Това се дължи на действието на закона за намаляващия пределен трансцентит на умелостния икотехномически инцентит* (law of the marginal transcentite decreasing of the skill /knack/
ecotechnomic incentite), респ. на закона за намаляващото пределно умение на
икотехномическата предметност* (law of the marginal skill /knack/ decreasing of the ecotechnomic objectness). Законът за намаляващия пределен трансцентит е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадения
умелостен трансцентит при нарастване на равнището на умелостния инцентит, респ. законът за намаляващото пределно умение е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на даденото умение при нарастване на
равнището на умелостната предметност. Според този закон с нарастването на
количеството на даден вид на умелостния икотехномически инцентит (при
постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на инцен44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тита) [респ. с нарастването на количеството на даден вид на умелостната икотехномическа предметност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на предметността)] неговият центитално-общ умелостен икотехномически трансцентит (неговото центитално-общо икотехномическо умение) се увеличава със забавени темпове, т.е. неговият пределен умелостен трансцентит (пределно умение) намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид
на умелостния инцентит (на умелостната предметност), всяка следваща единица прираст на първия вид на инцентита (на предметността) изисква изчерпването на все по-малки порции от умелостния трансцентит (на умението), както
и при постоянно равнище на първия вид на умелостния инцентит (на умелостната предметност), всяка следваща единица прираст на втория вид на инцентита (на предметността) също изисква изчерпването на все по-малки порции от
умелостния трансцентит (от умението). При този вариант на умелостното интензиониране законът за намаляващия пределен трансцентит на умелостния
икотехномически инцентит е валиден за всеки произволен брой на видовете на
инцентита, в т.ч. и при единствен вид (това се отнася и за закона за намаляващото пределно умение на икотехномическата предметност). При забавеното
интензиониране с разширяването на умелостния икотехномически инцентит
(на умелостната икотехномическа предметност) то става все по-неефективно в
представляването на умелостния си икотехномически трансцентит (на икотехномическата си умение).
Разновидности на умелостният центитален икотехномически диспозат са
стопанственият умелостен центитален икотехномически диспозат*
(pronomizing skill /knack/ centital ecotechnomic disposate), производственият
умелостен центитален икотехномически диспозат* (production skill
/knack/ centital ecotechnomic disposate), потребителният умелостен центитален икотехномически диспозат* (consumption skill /knack/ centital ecotechnomic disposate), факторният умелостен центитален икотехномически
диспозат* (factor skill /knack/ centital ecotechnomic disposate) [в т.ч. факторен
производствен умелостен центитален икотехномически диспозат* (factor
production skill /knack/ centital ecotechnomic disposate) и факторен потребителен умелостен центитален икотехномически специдиспозат* (factor
consumption skill /knack/ centital ecotechnomic disposate)], продуктовият умелостен центитален икотехномически диспозат* (product skill /knack/ centital ecotechnomic disposate) [в т.ч. продуктов производствен умелостен центитален икотехномически диспозат* (product production skill /knack/ centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic disposate) и продуктов потребителен умелостен центитален
икотехномически диспозат* (product consumption skill /knack/ centital
ecotechnomic disposate)].

УМЕЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПРЕДМЕТНОСТ* (skill /knack/
ecotechnomic objectness) – вж. умелостен центитален икотехномически диспозат.
УМЕЛОСТНИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИ* (skill /knack/ ecotechnomic centits) (*) – икотехномическа форма на икотехномически центити;
икотехномически ингредиенти на умелостна центитална икотехномическа
система (която е особен частен случай на диспозиционната икотехномическа система, последната същото като същностно-стратифицирана икотехномическа система); съставки на умелостния центиталния икотехномически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като икотехномически страти на умелостната центитална икотехномическа система;
една от разновидностите на икотехномическите консидерофиканти и на
икотехномическите стратификанти. Различават се входен и изходен умелостен икотехномически центит. Входният умелостен икотехномически
центит* (input skill /knack/ ecotechnomic centite) [входният умелостен центитален икотехномически ингредиент* (input skill /knack/ centital ecotechnomic ingredient)] е входният икотехномически ингредиент на умелостната
центитална икотехномическа система. Изходният умелостен икотехномически центит* (output skill /knack/ ecotechnomic centite) [изходният умелостен центитален икотехномически ингредиент* (output skill /knack/ centital
ecotechnomic ingredient)] е изходният икотехномически ингредиент на умелостната центитална икотехномическа система. Когато умелостната центитална икотехномическа система е експлицитно-дефинирана ингредиентна
икотехномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен умелостен центитален икотехномически ингредиент* (implicit
skill /knack/ centital ecotechnomic ingredient) [имплицитен умелостен икотехномически центит* (implicit ecotechnomic centite)] или още като умелостен центитален икотехномически имплициент* (skill /knack/ centital
ecotechnomic implicient) и това е умелостната центитална икотехномическа
същност (умелостният икотехномически трансцентит), което е икотехномическото умение, а изходният ингредиент – като експлицитен умелостен
центитален икотехномически ингредиент* (explicit skill /knack/ centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) [експлицитен умелостен икотехномически центит* (explicit skill /knack/ ecotechnomic centite)] или още като центитален
умелостен икотехномически експлициент* (centital ecotechnomic explicient)
и това е умелостното центитално икотехномическо явление (умелостният
икотехномически инцентит). Затова пък, когато умелостната центитална икотехномическа система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икотехномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен
умелостен центитален икотехномически ингредиент (имплицитен умелостен
икотехномически центит, умелостен центитален икотехномически имплициент) (умелостната икотехномическа същност, т.е. умелостният икотехномически трансцентит), а входният ингредиент – като експлицитен умелостен центитален икотехномически ингредиент (експлицитен умелостен икотехномически
центит, умелостен центитален икотехномически експлициент) (умелостното
икотехномическо явление, т.е. умелостният икотехномически инцентит). Ролята на умелостен икотехномически инцентит тук се изпълнява само от някаква
умелостна икотехномическа предметност (вж. умелостен центитален икотехномически диспозат) (която е вид умелостен предметен икотехномически
запас) (умелостната икотехномическа предметност е опредеметено икотехномическо умение), а ролята на умелостен икотехномически трансцентит – само
от някакво икотехномическо умение (което е разпредметена умелостна икотехномическа предметност).

УМЕНИЕ (skill /knack/) (кд) – във:
икотехномическо умение;
продуктово икотехномическо умение (на производствения икотехномически продукт);
продуктово икотехномическо умение;
релативистична теория на умението;
трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен икотехномически фактор);
трудово икотехномическо умение;
умение на икотехномически запас (същото като икотехномическо умение);
умение на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо умение);
умение на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умение на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор));
умение на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо умение);
умение на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
умение на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо умение);
умение на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор));
физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор);
физическо икотехномическо умение.
УМЕНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС* (skill /knack/ of the
ecotechnomic stock) – същото като икотехномическо умение.
УМЕНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (skill /knack/ of the
ecotechnomic stock) (ки) – във:
умение на икотехномическия запас (същото като икотехномическо умение);
умение на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо умение);
умение на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо умение);
умение на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо умение).
УМЕНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (skill /knack/ of the
ecotechnomic product) (ки) – във:
умение на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УМЕНИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (skill
/knack/ of the product ecotechnomic stock) – същото като продуктово икотехномическо умение.
УМЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (skill /knack/ of the production ecotechnomic product) – същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт).
УМЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(skill /knack/ of the production ecotechnomic factor) – същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор).
УМЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(skill /knack/) of the production ecotechnomic factor) (ки) – във:
умение на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствен икотехномически фактор));
умение на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
умение на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)).
УМЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (skill /knack/
of the labour ecotechnomic stock) – същото като трудово икотехномическо умение.
УМЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (skill /knack/ of the labour production ecotechnomic factor) – същото
като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор).
УМЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (skill
/knack/ of the physical ecotechnomic stock) – същото като физическо икотехномическо умение.
УМЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (skill /knack/ of the physical production ecotechnomic factor) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор).
УМЕРЕНА ИНФЛАЦИЯ (moderate inflation) (в макр.) – инфлация (в макр.)
на бавно покачване на цените на продуктите и производствените фактори,
чийто темп на прираста (в процент) [чиито темп на инфлацшията (в макр.)] не
надхвърля едноцифрените числа. Доколкото при нея номиналният лихвен процент се движи в същите граници (в макр.), реалният лихвен процент (в макр.)
обикновено е нулев или близък до нулата. Паричните средства, вложени в
лихвоносни активи (например в чекови или спестовни влогове), почти запазват
своята покупателна способност. Паричното и продуктовото обръщение функционират нормално. Договорите, които се сключват между икономическите
агенти (респ. икономическите единици), обикновено не предвиждат инфлационна индексация (в макр.), с други думи, запазването на номиналното им съдържание задоволява страните. Умерената инфлация е типична за условията на
балансираната инфлация (в макр.) и антиципираната инфлация (в макр.).
Стои в основата на инерционната инфлация (в макр.).
УМЕРЕНОЗАДЛЪЖНЕЛИ РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (moderately indebted less developed countries - MILDCs) (в межд.) – задлъжнели развиващи се
страни (в межд.), непопадащи в групата на силнозадлъжнелите развиващи се
страни (в межд.) по критериите на Световната банка (в межд.).
УМЕРЕНОЗАДЛЪЖНЕЛИ СТРАНИ (moderately indebted countries) (ки) –
във:
умеренозадлъжнели развиващи се страни (в межд.).
УМНОЖЕНИЕ НА БИНАРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ*
(binary economic relations multiplication) – вж. бинарно икономическо отношение.
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (conclusion /deduce, inference/) (кд) – във:
едуктивно икономическо умозаключение;
икономическо умозаключение;
индуктивно икономическо умозаключение;
непосредствено икономическо умозаключение;
неправилно икономическо умозаключение;
субдуктивно икономическо умозаключение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИВЕРСАЛНА АЛГЕБРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МНОЖЕСТВА*
(universal algebra of the economic sets) – икономическа решетка, за която е валидно, че a + b = sup {a, b} и ab = sup {a, b}, където a и b са икономически елементи на решетката. Вместо символите (+) и (.) често се употребяват символите I и U, респ. символите ∧ и ∨ ]. Вж. и алгебра на икономическите множества.
УНИВЕРСАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АЛГЕБРА* (universal economic algebra), операционна икономическа алгебра, – частен случай на алгебрична
икономическа система
A = A, Ω, R ,
при която множеството R на основните (главните) икономически отношения е
празно. Означава се с A = A, Ω . Универсалната икономическа алгебра е ико-

номическа система (респ. икономически обект) A = A, Ω , задавана с (1) някакво икономическо множество A, което е носител на тази алгебра, и (2) някакъв набор от икономически функции fi (x1, x2, …, xn), i = 1, 2, …, навсякъде определени в A и със значения в A, които се наричат операции на универсалната икономическа алгебра* (universal economic algebra operations) A или още –
основни алгебрични икономически операции* (basic /principal/ algebric
economic operations). Броят на аргументите ni на икономическата операция fi
(x1, x2, …, xn) е нейната арност (arity). Различават се унарни алгебрични икономически операции* (unary algebric economic operations), бинарни алгебрични икономически операции* (binary algebric economic operations), тернарни
алгебрични икономически операции* (ternary algebric economic operations) и
т.н. алгебрични икономически операции* (algebric economic operations). Разглеждат се също и т.нар. нуларни икономически операции* (zero-nary
economic operations), под които се разбира отбелязването на елементите на
икономическото множество носител A. Подреденият набор {f1, f2, …, fn} от
символи на операциите на алгебричната икономическа система с посочване на
тяхната арност, образува сигнатурата на универсалната икономическа алгебра* (signature of universal economic algebra) A = A, Ω . Икономическата

полугрупа е универсална икономическа алгебра със сигнатура, състояща се от
една бинарна операция – умножение; икономическата група е универсална
икономическа алгебра със сигнатура, състояща се от три операции: една бинарна – умножение, една унарна – вземане на обратен елемент, и една нуларна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(константата единица). Икономическото поле обаче не е универсална икономическа алгебра, тъй като то е множество с четири бинарни операции – събиране, изваждане, умножение и деление, но бинарната операция деление x1 : x2
не е определена за x2 = 0.

УНИВЕРСАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АЛГЕБРА (universal economic algebra) (ки) – във:
операции на универсалната икономическа алгебра (същото като основни алгебрични икономически операции; вж. универсална икономическа
алгебра);
сигнатура на универсалната икономическа алгебра (вж. универсална
икономическа алгебра);
универсална икономическа алгебра.
УНИВЕРСАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (universal economic system) – същото като абстрактна икономическа система.
УНИВЕРСАЛНА ЛИНЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (unrversal
linear economic system) – същото като абстрактна линейна икономическа система.
УНИВЕРСАЛНО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (universal binary economic relation) – някакво икономическо подможество R на
множеството A 2 = A × A от подредени двойки (a, b) от елементите на зададено
икономическо множество A. Ако R ⊆ A × A и (a, b) ∈ R, тогава може да се
каже, че елементът a се намира в бинарно икономическо отношение с елемента
b, което се записва още като aRb. То е частен случай на универсалното икономическо отношение. Вж. и икономическо отношение.
УНИВЕРСАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (universal economic
set) – икономическо множество изобщо; множество, притежаващо найобщите определения и свойства на икономическите множества; икономическо
множество, дефинирано и описано в термините на общата теория на множествата; пълно, абстрактно икономическо множество E, съдържащо всички
възможни икономически елементи при определена ситуация (при дадени обстоятелства). Моделирането на едно или друго произволно взето действително
(реално) икономическо множество означава да се използват онези зависимости
от универсалното икономическо множество, които са обективно присъщи на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даденото действително множество в икономиката и които се проявяват чрез
неговите специфични зависимости. Универсалното икономическо множество е
мощно средство за изследване и изучаване на конкретните икономически
множества. Алгебрата на икономическите множества оперира с всички възможни подмножества (части) на универсалното икономическо множество E: A,
B, C, …, в т.ч. и самото E и празното множество Ø (всичките наричани икономически подмножества). Ако E е крайно универсално икономическо множество, то се състои от краен брой n елемента и броят на всички негови икономически подмножества е 2n, като множеството от всички тези подмножества се
означава с 2E. Безкрайното универсално икономическо множество е предмет на
σ-алгебрата на икономическите множества (вж. също безкрайно икономическо множество).

УНИВЕРСАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (universal economic
set) (ки) – във:
крайно универсално икономическо множество;
универсално икономическо множество.
УНИВЕРСАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (universal economic
relation), пълно икономическо отношение, от n-ти ранг в икономическото
множество A – икономическо отношение, представено в икономическото множество
A n = A × A × ... × A.

Диагоналът на универсалното икономическо отношение An, означаван като
∆ = {( a, a, ..., a ) | a ∈ A},
1424
3
n пъти

представлява икономическо отношение на равенство от n-ти ранг в икономическото множество A. Вж. и икономическо отношение и бинарно икономическо
отношение.

УНИВЕРСУМ (universum) (кд) – във:
икокореномически универсум (вж. икокореномически предмет);
икономически универсум.
икореномически универсум (вж. икореномически предмет);
икотехномически универсум (вж. икотехномически предмет);
икоуниреномически универсум (вж. икоуниреномически предмет).
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УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant dialectical economic ingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.

УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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мултисеплетен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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самостоен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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самостоятелен уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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мултисеплетен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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самостоен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
единен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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комбиниран уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
обединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент.
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УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
75

75

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
82

82

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

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

84

84

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unicoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unicoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) –
във:
единен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИКОНТИН* (unicontinon) (кд) – във:
икотехномически униконтин (вж. икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор)).
УНИПОТЕНТНА МАТРИЦА (unipotent matrix) – вж. матрица.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecocorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal external dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингрдиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal external dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal external dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal external dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal external typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal external typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal external typical dialectical ecouni92
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------renomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.

УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant dialectical
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.

УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal internal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(uniseal
constructive
dialectical
ecorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
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File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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унисеален градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal constructive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal constructive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);

102

102

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant dialectical economic ingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически нгредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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унисеален частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент).
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УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(uniseal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(uniseal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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унисеален унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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унисеален цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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унисеален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
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унисеален основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
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унисеален външен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);.
УНИСЕАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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унисеален вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete derele131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.

УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoplete dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoplete dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient)
– вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
унисеален дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal ducoplete typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal ducoplete typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.

УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
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унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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унисеален клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant dialecti-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.

УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal cellular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal cellular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecocorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
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унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal massive typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.

УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки)
– във:
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic typical dialectical economic ingredient) –
вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal basic typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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УНИСЕАЛЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal compatible typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
унисеален външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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унисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) –
във:
унисеален външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);

167

167

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УАЙТ, ХАРИ ДЕКСТЪР
до УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА

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

унисеален съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексаингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unicoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unicoal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal unitary typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal unitary typical dialectical ecouni177
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УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal entire typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal entire typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(uniseal
particular
dialectical
ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
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унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(uniseal
particular
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.

УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (uniseal particular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИСЕАЛЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (uniseal particular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (uniseal derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1]
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(uniseal dialectical ecocorenomic cell) – вж. [1] диалектически икокореномически
ексоингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент и [3] типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИСЕАЛНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(uniseal dialectical economic cell) – вж. [1] диалектически икономически ексоингредиент, [2] диалектически икономически ингредиент и [3] типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(uniseal dialectical ecorenomic cell) – вж. [1] диалектически икореномически ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ингредиент и [3] типичен
диалектически икореномически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(uniseal dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] диалектически икотехномически
ексоингредиент, [2] диалектически икотехномически ингредиент и [3] типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИСЕАЛНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (uniseal dialectical ecounirenomic cell) – вж. [1] диалектически икоуниреномически ексоингредиент, [2] диалектически икоуниреномически ингредиент
и [3] типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (uniseal relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икономически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
УНИСЕАЛНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(unimaking ecocorenomic dispotant) – същото като унисъзидателен икокореномически субтицентит и като унисъзидателно центитално икокореномическо
субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (unimaking
ecocorenomic dispotite) – същото като унисъзидателен икокореномически субтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (unimaking
ecocorenomic incentite) – същото като унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic obtiincentite) – същото като унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно инцентитално
икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecocorenomic obtisubstantite) – същото като унисъзидателен икокореномически обтит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecocorenomic obtisubstantite) – същото като унисъзидателно икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (unimaking ecocorenomic obtite), унисъзидателен икокореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен унисъзидателен статут (вътрешно-присъщ унисъзидателен
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 унисъзидателен икокореномически
статут* (internal unimaking ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на
икокореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness)
и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателен
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически обтит и изпълнителен икокореномически обтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен обтит на икокореномическия предмет (и унисъзидателен обтит на унисъзидателния субтит на икокореномическия предмет). Той е
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателен икотехномическия обтиобективит (вж. унисъзидателен икотехномически обективит) и унисъзидателен икономическия обтисубективит (вж.
унисъзидателен икономически субективит) (както и общо понятие за унисъзидателен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за унисъзидателен икономически обтисубективит и унисъзидателен икотехномически обтиобективит) и унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателният икономически обтисубективит е унисъзидателна икономическа оценка
на унисъзидателния икотехномически обтиобективит. Унисъзидателният икокореномически обтит е такава субстантивностна унисъзидателна оценка на
унисъзидателния икокореномически предмет (респ. на унисъзидателния икокореномически ингредиент), дадена от унисъзидателния 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 найдобрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic unimaking appraisement) [на която отговаря обективно-субстантивностният унисъзидателен
икокореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен унисъзидателен ингредиент]; в този
смисъл тя е опосредствено-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен унисъзидателен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на унисъзидателния икокореномическия
обтит е унисъзидателният икокореномически субтит (унисъзидателният икокореномически субтисубстантит). Унисъзидателният икокореномически обтит и унисъзидателният икокореномически субтит са категории на статута на
унисъзидателния икокореномически предмет* (statute of the unimaking eco2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic thing), като в частност представляват относително различни степени
(равнища) на този статут. Унисъзидателният икокореномическия обтит се
снема в унисъзидателния икокореномически субтит: унисъзидателният икокореномически субтит е унисъзидателния икокореномически обтит в снет вид.
Унисъзидателният икокореномически субит е скрит в унисъзидателния икокореномически обтит, а унисъзидателният икокореномическия обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на унисъзидателния икокореномически предмет] се разкрива чрез унисъзидателния икоконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на унисъзидателния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икокореномически обтит (УС = унисъзидателен)
УС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икореномически
ингредиент)
(УС икореномически
субстантит;
УС икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие.
4
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic obtiunicentite) – същото като унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic obticentite) – същото като унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(unimaking ecocorenomic statisubstantite) – същото като унисъзидателен икокореномически субстантит;
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (unimaking ecocorenomic substantite), унисъзидателен икокореномически статит,
унисъзидателен икокореномически статисубстантит, унисъзидателно
икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от унисъзидателен икономически субективит и унисъзидателен икотехномически обективит (както и общо понятие за унисъзидателен икореномически субстантит (в т.ч. и за унисъзидателен икономически субективит и унисъзидателен икотехномически обективит) и унисъзидателен икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където унисъзидателеният икономически субективит е унисъзидателена икономическа оценка на унисъзидателния
икотехномически обективит; една от разновидностите на икокореномическия
субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на
икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателен икокореномически субстантит и изпълнителен икокореномически субстантит, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният унисъзидателен икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical unimaking ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки унисъзидателен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между унисъзидателния
икономическия субективит и унисъзидателния икотехномически обективит
(като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (да5
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ли тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което унисъзидателният икокореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания унисъзидателен икокореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, унисъзидателният икотехномически обективит е общо понятие за унисъзидателен
икотехномически обтиобективит и унисъзидателен икотехномически субтиобективит, а унисъзидателният икономически субективит е общо понятие
за унисъзидателен икономически обтисубективит и унисъзидателен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия
разграничението се прави според общностния икореномически статут на
унисъзидателния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на
наблюдението и оценяването на унисъзидателния икокореномически субстантит, което се извършва от унисъзидателния икокореномически субект) (табл.
1). Вж. икореномически субект.

6
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икокореномически субстантит (УС = унисъзидателен)
УС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икореномически
ингредиент)
(УС икореномически
субстантит;
УС икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic subtiincentite) – същото като унисъзидателна икокореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално икокореномическо
субтиучастие.
7
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecocorenomic subtisubstantite) – същото като унисъзидателен икокореномически субтит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecocorenomic subtisubstantite) – същото като унисъзидателно икокореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (unimaking
ecocorenomic subtite), унисъзидателен икокореномически субтисубстантит,
(*) – външен унисъзидателен статут (външно-присъщ унисъзидателен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен унисъзидателен икокореномически статут*
(external unimaking ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като
единство на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и
икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателен
икокореномически субтит и изпълнителен икокореномически субтит, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен субтит на икокореномическия предмет (и унисъзидателен субтит на унисъзидателния обтит на икокореномическия предмет). Той е
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и унисъзидателния икономически субтисубективит (вж. унисъзидателен икономически субективит) (както и общо понятие за унисъзидателен икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за унисъзидателен икономически
субтисубективит и унисъзидателен икотехномически субтиобективит) и
унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателният икономически субтисубективит е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически субтиобективит. Унисъзидателният
икокореномическият субтит е такава субстантивностна унисъзидателна оценка
на унисъзидателния икокореномически предмет (респ. на унисъзидателния
икокореномически ингредиент), дадена от унисъзидателния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно8
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 унисъзидателна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностният унисъзидателен икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още субективно отражение
на обективно-необходимия субстантивностен унисъзидателен ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен унисъзидателен
икокореномически ингредиент).
Унисъзидателният икокореномически субтит (унисъзидателният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на унисъзидателния икокореномическия обтит. Унисъзидателният икокореномически обтит и унисъзидателният икокореномически субтит са категории на статута на
унисъзидателния икокореномически предмет* (statute of the unimaking
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Унисъзидателният икорекономически обтит се
снема в унисъзидателния икореномически субтит: унисъзидателният икокореномически субтит е унисъзидателния икокореномически обтит в снет вид.
Унисъзидателният икокореномически субит е скрит в унисъзидателния икокореномически обтит, а унисъзидателният икокореномически обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на унисъзидателния икокореномически предмет] се разкрива чрез унисъзидателния икоконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на унисъзидателния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икокореномически субтит (УС = унисъзидателен)
УС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икореномически
ингредиент)
(УС икореномически
субстантит;
УС икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (unimaking ecocorenomic subtitranscentite) – същото като унисъзидателна
икокореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие.
10
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic subtiunicentite) – същото като унисъзидателен икокореномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic subticentite) – същото като унисъзидателен икокореномически диспотант и като унисъзидателно центитално икокореномическо
субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecocorenomic transcentite) – същото като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (unimaking ecocorenomic unicentite) – същото като унисъзидателно уницентитално
икокореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (unimaking
ecocorenomic centite) – същото като унисъзидателно центитално икокореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (unimaking economic dispotant) – същото като унисъзидателна центитална икономическа
субтизначимост и като унисъзидателен икономически субтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (unimaking
economic dispotite) – същото като унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен икономически субтиуницентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (unimaking economic
interest) – същото като унисъзидателна икореномическа обтизначимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (unimaking economic
interest) (ки) – във:
унисъзидателен инцентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиинцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен трансцентитален икономически интерес (същото като
унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтитрансцентит);
унисъзидателен уницентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиуницентит);
унисъзидателен центитален икономически интерес (същото като унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтицентит).
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (unimaking
economic incentite) – същото като унисъзидателна инцентитална икономическа значимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (unimaking
economic obtiincentite) – същото като унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и като унисъзидателен инцентитален икономически
интерес.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИОБЕКТИВИТ*
(unimaking economic obtisubjectivit) – вж. икономически унисъзидателен субективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking economic obtitranscentite) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и като унисъзидателен трансцентитален икономически интерес.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (unimaking
economic obticentite) – същото като унисъзидателна центитална икономическа
обтизначимост и като унисъзидателен центитален икономически интерес.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБЕКТИВИТ*
(unimaking economic statisubjectivit) – същото като унисъзидателен икономически субективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (unimaking
economic subjectivit), унисъзидателен икономически статисубективит, (*) –
външна унисъзидателна субстантивност (външно-представена унисъзида12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна 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 унисъзидателна икономическа субстантивност* (external unimaking economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата унисъзидателност* (economic unimakingness), последната като
единство на икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); съзидателен икономически
субективит и изпълнителен икономически субективит, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен субективит на икономическия предмет (и унисъзидателен субективит
на унисъзидателния обективит на икономическия предмет). Той е такава унисъзидателна икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на
икотехномическия ингредиент), дадена от унисъзидателния икономическия
субект, която според субективното му икономическо виждане съответства на
неговия унисъзидателен икономически интерес, но съобразно с неговата (на
предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект
субективизира унисъзидателните икономически предмети (в т.ч. и унисъзидателните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни унисъзидателни икономически предмети* (subjectivitical unimaking economic things) [в т.ч. и субективностни унисъзидателни икономически ингредиенти* (subjectivitical
unimaking economic ingredients)]. Ето защо унисъзидателната икономическа
оценка е субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectivitical unimaking economic appraisement). Субективното икономическо виждане
на икономическия субект за унисъзидателните икономически предмети (респ.
ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Унисъзидателният икономически субективит (унисъзидателният икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на унисъзидателния икотехномически обективит (казано по-общо, унисъзидателната икономика е икономизирана унисъзидателна икотехномика). Унисъзидателният икотехномически обективит и унисъзидателният икономически субективит са категории на унисъзидателната субстантивност на икореномическия предмет* (unimaking substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност.
Унисъзидателният икотехномически обективит се снема в унисъзидателния
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субективит: унисъзидателният икономически субективит е унисъзидателния икотехномически обективит в снет вид. Унисъзидателният икономически субективит е скрит в унисъзидателния икотехномически обективит,
а унисъзидателният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на унисъзидателния икореномически
предмет] се разкрива чрез унисъзидателния икономически субективит [който е
вторичната (производната) и решаващата субстантивност на унисъзидателния
икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
унисъзидателния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) унисъзидателният икономически обтисубективит* (unimaking
economic obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен унисъзидателен икономически предмет* (objectively-objectivitical unimaking economic
thing) и като субектностен унисъзидателен икономически предмет* (objectiveneous unimaking economic thing)], респ. обективно-субективностният
унисъзидателен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical unimaking economic ingredient) [същото като субектностен унисъзидателен икономически ингредиент* (objectiveneous unimaking economic ingredient)] – когато
икономическият субект е обективно-субективностен унисъзидателен икономически субект (същото като субектностен унисъзидателен 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
унисъзидателна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубективностна унисъзидателна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical unimaking economic appraisement), което е същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous unimaking
economic appraisement) [на която отговаря обективно-субективност-ният
унисъзидателен икономически ингредиент, който е обективно-изискван
субективностен унисъзидателен ингредиент или още обективно отражение
на обективно-необходимия субективностен унисъзидателен ингредиент]. В
този смисъл тя е опосредствено-субективностна унисъзидателна икономическа
оценка (респ. опосредствено-субективностен унисъзидателен икономически
ингредиент).
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) унисъзидателният икономически субтисубективит* (unimaking
economic subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен унисъзидателен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical unimaking economic thing) и като субективистичен унисъзидателен икономически предмет* (subjectivistical unimaking economic thing)], респ. субективносубективностният унисъзидателен икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical unimaking economic ingredient) [същото като субективистичен унисъзидателен икономически ингредиент* (subjectivistical unimaking
economic ingredient)] – когато унисъзидателният икономически субект е субективно-субективностен унисъзидателен икономически субект (същото
като субективистичен унисъзидателен икономически субект); при него субективностната унисъзидателна 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 унисъзидателна субективностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата унисъзидателна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical unimaking economic appraisement),
което е същото като субективистична унисъзидателна икотехномическа
оценка* (subjectivistical unimaking ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният унисъзидателен икономически ингредиент, който е субективно-изискван унисъзидателен субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен унисъзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубективностна унисъзидателна икономическа оценка (респ. непосредственосубективностен унисъзидателен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на
унисъзидателния икотехномически субективит при тях (УС = унисъзидателен)
УС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икореномически
ингредиент)
(УС икореномически
субстантит;
УС икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (unimaking economic subtiincentite) – същото като унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна икономическа феност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБЕКТИВИТ*
(unimaking economic subtisubjectivit) – вж. унисъзидателен икономически субективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking economic subtitranscentite) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна икономическа ценност.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking economic subtiunicentite) – същото като унисъзидателен уницентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен икономически
диспотит.
УНИСЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (unimaking
economic subticentite) – същото като унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен икономически диспотант.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (unimaking
economic transcentite) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (unimaking economic unicentite) – същото като унисъзидателна уницентитална икономическа
значимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (unimaking economic
centite) – същото като унисъзидателна центитална икономическа значимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (unimaking
ecorenomic dispotant) – същото като унисъзидателен икореномически субтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (unimaking
ecorenomic dispotite) – същото като унисъзидателен икореномически субтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (unimaking
ecorenomic incentite) – същото като унисъзидателно инцентитално икореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic obtiincentite) – същото като унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
(unimaking ecorenomic
икореномически обтит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
obtisubstantite) – същото като унисъзидателен

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТ*
(unimaking
ecorenomic obtite), унисъзидателен икореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен унисъзидателен статут (вътрешно-присъщ унисъзидателен 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 унисъзидателен икореномически статут*
(internal unimaking ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness), последната като единство на
икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо
изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателен икореномически обтит
и изпълнителен икореномически обтит, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен обтит на икореномическия предмет (и унисъзидателен обтит на унисъзидателния
субтит на икореномическия предмет). Унисъзидателният икореномически обтит е такава субстантивностна унисъзидателна оценка на икореномическия
предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от унисъзидателния
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 унисъзидателна
оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking
18
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният
унисъзидателен икореномически ингредиент, който е обективно-изискван
субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен унисъзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен унисъзидателен
икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на унисъзидателния икореномически обтит е унисъзидателният икореномически субтит (унисъзидателният икореномически субтисубстантит). Унисъзидателният икореномически обтит и
унисъзидателният икореномически субтит са категории на статута на унисъзидателния икореномически предмет* (statute of the unimaking ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на този статут. Унисъзидателният икореномически обтит се снема в унисъзидателния икореномически субтит: унисъзидателният икореномически субтит е
унисъзидателния икореномически обтит в снет вид. Унисъзидателният икореномически субит е скрит в унисъзидателния икореномически обтит, а унисъзидателният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на унисъзидателния икореномически предмет] се разкрива
чрез унисъзидателния иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на унисъзидателния икореномическия предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния икореномически обтит са унисъзидателният
икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и унисъзидателният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic obtitranscentite) – същото като унисъзидателн трансцентитална икореномическа заделеност и като унисъзидателн трансцентитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic obtiunicentite) – същото като унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност и като унисъзидателно уницентитално
икореномическо обтиучастие.
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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecorenomic statisubstantite) – същото като унисъзидателен икореномически
субстантит;
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(unimaking ecorenomic statisubstantite) – същото като унисъзидателен икореномически статит;
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (unimaking
ecorenomic statite), унисъзидателен икореномически субстантит, унисъзидателен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за унисъзидателен икореномически субтит и унисъзидателен икореномически обтит,
които са негови разновидности [то е или унисъзидателен икореномически субтит, или унисъзидателен 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 унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness),
последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic
makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателен икореномически статит и изпълнителен икореномически статит,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният унисъзидателен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical unimaking
ecorenomic ingredient), какъвто е всеки унисъзидателен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между унисъзидателния икореномически субтит и унисъзидателния икореномически обтит, е от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на унисъзидателния икореномически статит, което се извършва от унисъзидателния икореномическия
субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, унисъзидателният икореномически обтит е общо понятие за унисъзидателен икотехномически обтиобективит и унисъзидателен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за унисъзидателен икотехномически
субтиобективит и унисъзидателен икономически субтисубективит [(вътре
във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на унисъзидателните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и
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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-специално от гледна точка на отношението, което унисъзидателният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания унисъзидателен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (unimaking
ecorenomic substantite), унисъзидателен икореномически статит, унисъзидателен икореномически статисубстантит, унисъзидателно икореномическо
участие, (*) – общо понятие за унисъзидателен икономически субективит и
унисъзидателен икотехномически обективит, които са негови разновидности
[то е или унисъзидателен икономически субективит, или унисъзидателен 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
унисъзидателност*
(ecorenomic
unimakingness), последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); съзидателен икореномически субстантит и изпълнителен
икономически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният унисъзидателен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical unimaking ecorenomic ingredient), какъвто е всеки унисъзидателен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави
между унисъзидателния икономически субективит и унисъзидателния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което унисъзидателеният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания унисъзидателен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, унисъзидателният икотехномически обективит е общо понятие за унисъзидателен икотехномически обтиобективит и унисъзидателен икотехномически субтиобективит,
а унисъзидателният икономически субективит е общо понятие за унисъзидателен икономически обтисубективит и унисъзидателен икономически
субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на унисъзидателения икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдени21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето и оценяването на унисъзидателния икореномически субстантит, което се
извършва от унисъзидателния икореномически субект). Вж. икореномически
субект.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (unimaking
ecorenomic subtite), унисъзидателен икореномически субтисубстантит, (*) –
външен унисъзидателен статут (външно-присъщ унисъзидателен 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 унисъзидателен икореномически статут* (external unimaking ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия субтит
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness), последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателен икореномически субтит
и изпълнителен икореномически субтит, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен
субтит на икореномическия предмет (и унисъзидателен субтит на унисъзидателния обтит на икореномическия предмет). Унисъзидателният икореномически субтит е такава субстантивностна унисъзидателна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от унисъзидателния 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 унисъзидателна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностният унисъзидателен икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още субективно отражение
на обективно-необходимия субстантивностен унисъзидателен ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа унисъзидателан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен унисъзидателен икореномически ингредиент).
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателният икореномически субтит (унисъзидателният икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на унисъзидателния икореномически обтит. Унисъзидателният икореномически обтит и унисъзидателният икореномически субтит са категории на статута на унисъзидателния икореномически предмет* (statute of the unimaking ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Унисъзидателният икореномически обтит се снема в унисъзидателния икореномически субтит: унисъзидателният икореномически субтит е унисъзидателния икореномически обтит в снет вид. Унисъзидателният икореномически субит е скрит в унисъзидателния икореномически обтит, а унисъзидателният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на унисъзидателния икореномически предмет] се разкрива чрез
унисъзидателния иконоремически субтит [който е вторичният (производният)
и решаващият статут на унисъзидателния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния икореномически субтит са унисъзидателният
икотехномически субтиобективит (вж. унисъзидателен икотехномически
обективит) и унисъзидателният икономически субтисубективит (вж. унисъзидателен икономически субективит).
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic subtiincentite) – същото като унисъзидателна икореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecorenomic subtisubstantite) – същото като унисъзидателен икореномически субтит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic subtitranscentite) – същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic subtiunicentite) – същото като унисъзидателен икорено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо
субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecorenomic subticentite) – същото като унисъзидателен икореномически диспотант и като унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (unimaking ecorenomic transcentite) – същото като унисъзидателно трансцентитално
икореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (unimaking
ecorenomic unicentite) – същото като унисъзидателно уницентитално икореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (unimaking
ecorenomic centite) – същото като унисъзидателно центитално икореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (unimaking
ecotechnomic dispotant) – същото като унисъзидателен центитален
икотехномически субтипринос и като унисъзидателен субтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (unimaking
ecotechnomic dispotite) – същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (unimaking
ecotechnomic incentite) – същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически принос.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (unimaking
ecotechnomic objectivit), унисъзидателен икотехномически статиобективит,
(*) – вътрешна унисъзидателна 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 унисъзидателна икотехномичес24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка субстантивност* (internal unimaking ecotechnomic substantivity)]; една от
разновидностите на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните
изрази на икотехномическата унисъзидателност* (ecotechnomic unimakingness), последната като единство на икотехномическа съзидателност*
(ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); съзидателен икотехномически обективит и изпълнителен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен обективит на икотехномическия предмет (и унисъзидателен обективит на унисъзидателния субективит на икотехномическия предмет). Той е такава унисъзидателна икотехномическа оценка на унисъзидателния икотехномически предмет (в т.ч. и на
унисъзидателния икотехномически ингредиент), дадена от унисъзидателния
икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо
виждане съответства на неговия унисъзидателен икотехномически интерес, но
съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа.
Икотехномическият субект обективизира унисъзидателните икотехномически
предмети (в т.ч. и унисъзидателните икотехномически ингредиенти) и затова
по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни
унисъзидателни икотехномически предмети* (objectivitical unimaking
ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни унисъзидателни икотехномически ингредиенти* (objectivitical unimaking ecotechnomic ingredients)]. Ето
защо унисъзидателната икотехномическата оценка е обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivitical unimaking ecotechnomic
appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия
субект за унисъзидателните 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 унисъзидателния икотехномически обективит е унисъзидателния икономически субективит (унисъзидателния икономически статисубективит) (казано по-общо, унисъзидателната икономика е
икономизирана унисъзидателна икотехномика). Унисъзидателният икотехномически обективит и унисъзидателният икономически субективит са категории на унисъзидателната субстантивност на икореномическия предмет*
(unimaking substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Унисъзидателният икотехномически обективит се снема в унисъзидателния икономичес25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субективит: унисъзидателния икономически субективит е унисъзидателният икотехномически обективит в снет вид. Унисъзидателнияг икономически
субективит е скрит в унисъзидателния икотехномически обективит, а унисъзидателният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и
определящата субстантивност на унисъзидателния икореномически предмет]
се разкрива чрез унисъзидателния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на унисъзидателния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
унисъзидателния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) унисъзидателният икотехномически обтиобективит* (unimaking
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен унисъзидателен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical unimaking
ecotechnomic thing) и като обектностен унисъзидателен икотехномически
предмет* (objectiveneous unimaking ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният
унисъзидателен
икотехномически
ингредиент*
(objectively-objectivitical unimaking ecotechnomic ingredient) [същото като
обектностен
унисъзидателен
икотехномически
ингредиент*
(objectiveneous unimaking ecotechnomic ingredient)] – когато унисъзидателният
икотехномически субект е обективно-обективностен унисъзидателен икотехномически субект (същото като обектностен унисъзидателен икотехномически субект); при него обективностната унисъзидателна оценка на икотехномическия субект 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 унисъзидателна обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата обективностна
унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна унисъзидателна
икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical unimaking ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективно-обективностният унисъзидателен икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван унисъзидателен обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия
обективностен унисъзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка (респ. опосредственообективностен унисъзидателен икотехномически ингредиент);
(2) унисъзидателният икотехномическия субтиобективит* (unimaking
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен унисъзидателен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical unimaking
ecotechnomic thing) и като обективистичен унисъзидателен икотехномически предмет* (objectivistical unimaking ecotechnomic thing)], респ. субективно-обективностният унисъзидателен икотехномически ингредиент*
(subjectively-objectivitical unimaking ecotechnomic ingredient) [същото като
обективистичен унисъзидателен икотехномически ингредиент* (objectivistical unimaking ecotechnomic ingredient)] – когато унисъзидателният икотехномически субект е субективно-обективностен унисъзидателен икотехномически субект (същото като обективистичен унисъзидателен икотехномически субект); при него обективностната унисъзидателна 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 унисъзидателна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата
обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна
унисъзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical unimaking ecotechnomic
appraisement) [на която отговаря субективно-обективностният унисъзидателен икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен унисъзидателен ингредиент или още субективно отражение на
обективно-необходимия обективностен унисъзидателен ингредиент]; в този
смисъл тя е непосредствено-обективностна унисъзидателна икотехномическа
оценка (респ. непосредствено-обективностен унисъзидателен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на
унисъзидателния икотехномически обективит при тях (УС = унисъзидателен)
УС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икореномически
ингредиент)
(УС икореномически
субстантит;
УС икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic obtiincentite) – същото като унисъзидателен инценти28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически обтипринос и като унисъзидателна инцентитална
икотехномическа зададеност.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ*
(unimaking ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. унисъзидателен икотехномически
обективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (unimaking ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически обтиобективит, унисъзидателна
икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен икотехномически
субект* (objectivitical unimaking 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 обтиунисъзидателност* (ecotechnomic obtiunimakingness), последната като единство на икотехномическа обтисъзидателност* (ecotechnomic obtimakingness) и икотехномическо обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation); съзидателен
икономически обтипринос и изпълнителен икономически обтипринос, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният икотехномически обтипринос е унисъзидателен
икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективнообективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо обтиучастие. Унисъзидателният икореномически обтипринос е форма
на съществуване на унисъзидателната обтиикотехномическа енергия*
(unimaking obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна обтиикотехномическа активност* (unimaking obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотех29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
обтиикотехномическа
потенциалност*
(unimaking
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Унисъзидателният икотехномически обтипринос е обективен унисъзидателен икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим унисъзидателен икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable unimaking ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван унисъзидателен икотехномически ингредиент* (objectively-required unimaking ecotechnomic
ingredient)] и в частност – на обективно-необходим унисъзидателен икотехномически принос* (objectively-indispensable unimaking ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван унисъзидателен икотехномически принос*
(objectively-required unimaking ecotechnomic contribution]. По-своята природа
той е оптимален унисъзидателен икотехномически ингредиент* (optimal
unimaking ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален унисъзидателен
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 унисъзидателен икотехномически принос* (individual
objectively-indispensable unimaking ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим унисъзидателен икотехномически принос), фирмен
обективнонеобходим унисъзидателен икотехномически принос* (firm
objectively-indispensable unimaking ecotechnomic contribution) (съкратено: фирменонеобходим унисъзидателен икотехномически принос), обществен
обективнонеобходим унисъзидателен икотехномически принос* (social
objectively-indispensable unimaking ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим унисъзидателен икотехномически принос) и т.н.
Унисъзидателният икотехномически обтипринос акцентира върху
дейността на унисъзидателния икотехномически субект, който формира структурата на унисъзидателния икотехномически обтиингредиент, последният в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 унисъзидателния икотехномически обтипринос са: (1) унисъзидателен трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит и същото като унисъзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност и като унисъзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиинцентит и същото като унисъзидателна центитална икотехномическа заделеност и като унисъзидателна инцентитална икотехномическа
зададеност), (3) унисъзидателен центитален икономически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтицентит и същото като унисъзидателна инцентитална икотехномическа заделеност и като унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност), (4) унисъзидателен уницентитален икономически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиуницентит и същото като унисъзидателна уницентитална
икотехномическа заделеност и като унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателния икотехномически обтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателен икотехномически обтипринос и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

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

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

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

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 унисъзидателния икономически обтипринос са: унисъзидателен
възпроизводствен икотехномически обтипринос* (unimaking reproductional
ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен производствен икотехномически обтипринос* (unimaking production ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разменен икотехномически обтипринос* (unimaking exchange
ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разпределителен икотехномически обтипринос* (unimaking distributional ecotechnomic obticontribution),
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен потребителен икотехномически обтипринос* (unimaking
consumption ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен стопанствен
икотехномически обтипринос* (unimaking protoeconomizing ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен следпроизводствен икотехномически обтипринос* (unimaking post-production ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен предипотребителен икотехномически обтипринос* (unimaking
before-consumption ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен посреднически икотехномически обтипринос* (unimaking intermediationary ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен бизнес икотехномически обтипринос* (unimaking business ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен алокативен икотехномически обтипринос* (unimaking allocative ecotechnomic
obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен икотехномически обтипринос* (individual unimaking ecotechnomic obticontribution), фирмен унисъзидателен икотехномически обтипринос* (firm unimaking
ecotechnomic obticontribution), обществен унисъзидателен икотехномически
обтипринос* (social unimaking ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен усвояван икотехномически обтипринос*
(unimaking assimilated ecotechnomic obticontribution) и унисъзидателен създаван икотехномически обтипринос* (unimaking gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтисустатит), (2) унисъзидателен субстатен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
обтисубстат), (3) унисъзидателен запасов икотехномически обтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически обтизапас), (4) унисъзидателен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен
икотехномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателния икотехномически обтипринос и тяхното място
сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП –
икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически
обтисубстат)

(икотехномически
обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]
{сустатитна
{субстатна
икотехномиикотехномическа обтиизческа обтиизгодност}
годност}
(вид съдържа- (вид съдържание
ние на икотехна икотехнономически сусмическа субстит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

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

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (unimaking
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
унисъзидателен икотехномически обтипринос;
унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос;
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос;
унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос;
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic obtitranscentite) – същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и като унисъзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic obtiunicentite) – същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и като унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic obticentite) – същото като унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и като унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (unimaking
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
унисъзидателен икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за унисъзидателен икотехномически субтипринос (същото
като унисъзидателен икотехномически субтиобективит) и унисъзидателен
икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от конкретните изрази на иконотехмическата
унисъзидателност* (ecotechnomic unimakingness), последната като единство
на икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); съзидателен икономически принос и изпълнителен икономически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо участие. Унисъзидателният икотехномически принос е форма на съществуване на унисъзидателната икотехреномическа енергия* (unimaking ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
икотехномическа активност* (unimaking ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна икотехномическа потенциалност* (unimaking ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Унисъзидателният икотехномически принос акцентира върху дейността
на унисъзидателения икотехномически субект, който формира структурата на
унисъзидателния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия принос са: (1) унисъзидателен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като унисъзидателен икотехномически трансцентит и като
унисъзидателно трансцентитално икотехномическо участие), (2) унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен
икотехномически инцентит и като унисъзидателно инцентитално икотехномическо участие), (3) унисъзидателен центитален икономически принос (същото като унисъзидателен икотехномически центит и като унисъзидателно
центитално икотехномическо участие), (4) унисъзидателен уницентитален
икономически принос (същото като унисъзидателен икотехномически уницентит и като унисъзидателно уницентитално икотехномическо участие) (фиг.
1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически
принос обикновено се подразбира унисъзидателният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитален икотехномически принос;
УС икотехномически трансцентит
(УС трансцентитално икотехномическо участие;
УС икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

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

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателен икотехномически принос и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния икотехномически принос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТП – икотехномически принос)

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

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

Уницентитален ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
икотехномически уницентит)

(сътворителен
икотехномически трансцентит)

(сътворителен
икотехномически инцентит)

(сътворителен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТП]

[общо състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа пригодност}

{трансцентитална икотехномическа пригодност}

{инцентитална икотехномическа пригодност}

{центитална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

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

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

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

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически униценчески трансцентит)
тит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния икономически принос са: унисъзидателен възпроизводствен икотехномически принос* (unimaking reproductional ecotechnomic contribution), унисъзидателен производствен икотехномически принос* (unimaking production ecotechnomic contribution), унисъзидателен
разменен икотехномически принос* (unimaking exchange ecotechnomic
contribution), унисъзидателен разпределителен икотехномически принос*
(unimaking distributional ecotechnomic contribution), унисъзидателен потребителен икотехномически принос* (unimaking consumption ecotechnomic
contribution), унисъзидателен стопанствен икотехномически принос* (unimaking protoeconomizing ecotechnomic contribution), унисъзидателен
следпроизводствен икотехномически принос* (unimaking post-production
ecotechnomic contribution), унисъзидателен предипотребителен икотехномически принос* (unimaking before-consumption ecotechnomic contribution),
унисъзидателен посреднически икотехномически принос* (unimaking
intermediationary ecotechnomic contribution), унисъзидателен бизнес икотехномически принос* (unimaking business ecotechnomic contribution), унисъзи54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен алокативен икотехномически принос* (unimaking allocative
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен икотехномически принос* (individual unimaking ecotechnomic contribution), фирмен унисъзидателен икотехномически принос* (firm unimaking ecotechnomic
contribution), обществен унисъзидателен икотехномически принос* (social
unimaking ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен усвояван икотехномически принос* (unimaking assimilated ecotechnomic contribution) и унисъзидателен създаван
икотехномически принос* (unimaking gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатитен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически сустатит), (2) унисъзидателен субстатен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически субстат), (3) унисъзидателна запасов икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически запас), (4) унисъзидателен икотехномически принос (същото като
унисъзидателен 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 унисъзидателния икотехномически принос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

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

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запа-сов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{икотехномическа изгодност}

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодност}

{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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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехноми-чески запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

(unimaking

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ*
(unimaking ecotechnomic statiobjectivit) – същото като унисъзидателен икотехномически обективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic subtiincentite) – същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателна икотехномическа феност.

59

247

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ*
(unimaking ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. унисъзидателен икотехномически обективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (unimaking ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически субект
[на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical
unimaking 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 субтиунисъзидателност* (ecotechnomic
subtiunimakingness), последната като единство на икотехномическа субтисъзидателност* (ecotechnomic subtimakingness) и икотехномическо субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation); съзидателен икотехномически
субтипринос и изпълнителен икономически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна унисъзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical unimaking
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic unimaking appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо субтиучастие.
Унисъзидателният икотехномически субтипринос е форма на съществуване
на унисъзидателната субтиикотехномическа енергия* (unimaking
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна субтиикотехномическа активност* (unimaking subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Унисъзидателният икотехномически субтипринос акцентира върху
дейността на унисъзидателния икотехномически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателния икотехномически субтипринос са: (1) унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит и същото като унисъзидателна икотехномическа ценностност и като унисъзидателно икотехномическо усърдие), (2) унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит и като унисъзидателна икотехномическа феност), (3) унисъзидателен центитален икономически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтицентит и като унисъзидателен икотехномически диспотант), (4) унисъзидателен уницентитален икономически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит и като унисъзидателен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира унисъзидателеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитален икотехномически принос;
УС икотехномически трансцентит
(УС трансцентитално икотехномическо участие;
УС икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателен икотехномически субтипринос и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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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на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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
икотехномичес-ка субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния икотехномически субтипринос са: унисъзидателен възпроизводствен икотехномически субтипринос* (unimaking
reproductional ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен производствен
икотехномически субтипринос* (unimaking production ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен разменен икотехномически субтипринос* (unimaking exchange ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен разпределителен икотехномически субтипринос* (unimaking distributional ecotechnomic
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subticontribution), унисъзидателен потребителен икотехномически субтипринос* (unimaking consumption ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен стопанствен икотехномически субтипринос* (unimaking protoeconomizing ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен следпроизводствен икотехномически субтипринос* (unimaking post-production
ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен предипотребителен икотехномически субтипринос* (unimaking before-consumption ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен посреднически икотехномически субтипринос* (unimaking intermediationary ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (unimaking business
ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен алокативен икотехномически субтипринос* (unimaking allocative ecotechnomic subticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен икотехномически субтипринос* (individual unimaking ecotechnomic subticontribution), фирмен унисъзидателен
икотехномически субтипринос* (firm unimaking ecotechnomic subticontribution), обществен унисъзидателен икотехномически субтипринос* (social
unimaking ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен усвояван икотехномически субтипринос*
(unimaking assimilated ecotechnomic subticontribution) и унисъзидателен създаван икотехномически субтипринос* (unimaking gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтисустатит), (2) унисъзидателен субстатен
икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтисубстат), (3) унисъзидателен запасов икотехномически субтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически субтизапас), (4) унисъзидателен сустатантен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателния 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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)

73

261

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (unimaking ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос;
унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос;
унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос;
унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic subtitranscentite) – същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателно икотехномическо усърдие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecotechnomic subtiunicentite) – същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателен икотехномически диспотит.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(unimaking ecounirenomic obtisubstantite) – същото като унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (unimaking
ecounirenomic obtite), унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит,
(*) – вътрешен унисъзидателен статут (вътрешно-присъщ унисъзидателен
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 унисъзидателен икоуниреномически
статут* (internal unimaking ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на
икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness), последната
като единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic
makingness)
и
икоуниреномическо
изпълнение*
(ecounirenomic
implementation); съзидателен икоуниреномически обтит и изпълнителен икоуниреномически обтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен обтит на икоуниреномическия предмет (и унисъзидателен обтит на унисъзидателния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е унисъзидателния икотехномически обтиобективит (вж. унисъзидателен икотехномически обективит) и унисъзидателния икономически обтисубективит (вж. унисъзидателен икономически
субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Унисъзидателният
икоуниреномически обтит е такава субстантивностна унисъзидателна оценка
на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент),
дадена от унисъзидателения 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 унисъзидателна субстантивностна оценка или още обективно
отражение на обективно-необходима субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement
[на която отговаря обективно-субстантивностният унисъзидателен икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още обективно отражение на обектив78
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икоуниреномически обтит (УС = унисъзидателен)
УС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икоуниреномически
ингредиент)
(УС икоуниреномически
субстантит;
УС икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (unimaking ecounirenomic obtitranscentite) – същото като унисъзидателна
трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic obtiunicentite) – същото като унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic obticentite) – същото като унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност и като унисъзидателно центитално
икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(unimaking ecounirenomic statisubstantite) – същото като унисъзидателен икоуниреномически субстантит;
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (unimaking ecounirenomic substantite), унисъзидателен икоуниреномически
статит, унисъзидателен икоуниреномически статисубстантит, унисъзидателно икоуниреномическо участие, (*) – унисъзидателен икономически субективит и унисъзидателен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness), последната като единство на
икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); съзидателен икоуниреномически субстантит и изпълнителен икоуниреномически субстантит,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният унисъзидателен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical unimaking ecounirenomic ingredient), какъвто е всеки унисъзидателен икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между унисъзидателния икономически субективит и унисъзидателния 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 унисъзидателният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания унисъзидателен икоуниреномически предмет, което означава
според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна,
унисъзидателният икотехномически обективит е общо понятие за унисъзи81
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икоуниреномически субстантит (УС = унисъзидателен)
УС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икоуниреномически
ингредиент)
(УС икоуниреномически
субстантит;
УС икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic subtiincentite) – същото като унисъзидателна икоуниреномическа феност и като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (unimaking ecounirenomic subtisubstantite) – същото като унисъзидателен
икоуниреномически субтит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (unimaking ecounirenomic subtisubstantite) – същото като унисъзидателно
икоуниреномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (unimaking
ecounirenomic subtite), унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – външен унисъзидателен статут (външно-присъщ унисъзидателен
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 унисъзидателен икоуниреномически
статут* (external unimaking ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на
икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness), последната
като единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic
makingness)
и
икоуниреномическо
изпълнение*
(ecounirenomic
implementation); съзидателен икоуниреномически субтит и изпълнителен икоуниреномически субтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); унисъзидателен субтит на икоуниреномическия предмет (и унисъзидателен субтит на унисъзидателния обтит на
икоуниреномическия предмет). Той е унисъзидателният икотехномически
субтиобективит (вж. унисъзидателен икотехномически обективит) и унисъзидателеният икономически субтисубективит (вж. унисъзидателен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Унисъзидателният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна унисъзидателна
оценка на унисъзидателния икоуниреномическия предмет (респ. на унисъзидателния икоуниреномически ингредиент), дадена от унисъзидателения 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 унисъзидателена субстантивностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзида84
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателена икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecounirenomic
appraisement [на която отговаря субективно-субстан-тивностният унисъзидателен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен унисъзидателен ингредиент или още субективно отражение
на обективно-необходимия субстантивностен унисъзидателен ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен унисъзидателен
икоуниреномически ингредиент).
Унисъзидателният икоуниреномически субтит (унисъзидателният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на унисъзидателния икоуниреномически обтит. Унисъзидателният икоуниреномически
обтит и унисъзидателният икоуниреномически субтит са категории на статута
на унисъзидателния икоуниреномически предмет* (statute of the unimaking
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Унисъзидателният икореуниномически обтит
се снема в унисъзидателния икореномически субтит: унисъзидателният икоуниреномически субтит е унисъзидателният икоуниреномически обтит в снет
вид. Унисъзидателният икоуниреномически субит е скрит в унисъзидателния
икоуниреномически обтит, а унисъзидателният икоуниреномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на унисъзидателния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез унисъзидателния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут
на унисъзидателния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Унисъзидателен икоуниреномически субтит (УС = унисъзидателен)
УС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
УС икоуниреномически
ингредиент)
(УС икоуниреномически
субстантит;
УС икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (unimaking ecounirenomic subtitranscentite) – същото като унисъзидателна икоуниреномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic subtiunicentite) – същото като унисъзидателен икоуниреномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic subticentite) – същото като унисъзидателен икоуниреномически диспотант и като унисъзидателно центитално икоуниреномическо
субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic transcentite) – същото като унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(unimaking ecounirenomic unicentite) – същото като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (unimaking
ecounirenomic centite) – същото като унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (unimaking incentital economic interest) – същото като унисъзидателна
инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически
обтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (unimaking incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически
обтиинцентит, унисъзидателна инцентитална икотехномическа заделеност, унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) –
унисъзидателен 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 унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидности87
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------те на инцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтиунисъзидателност* (ecotechnomic
obtiunimakingness), последната като единство на икотехномическа обтисъзидателност* (ecotechnomic obtimakingness) и икотехномическо обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation); съзидателен инцентитален икономически обтипринос и изпълнителен инцентитален икономически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателният инцентитален икотехномически обтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
unimaking
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement). Унисъзидателното инцентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална обтиикотехномическа
енергия* (unimaking incentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
инцентитална обтиикотехномическа активност* (unimaking incentital
obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална обтиикотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (unimaking incentital
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС инцентитална
икономическа
значимост;
УС икономически
инцентит
(УС инцентитално
икономическо
участие;
УС инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателният инцентитален икотехномически обтипринос са:
унисъзидателен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking reproductional incentital ecotechnomic obticontribution),
унисъзидателен производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking production incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking exchange incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking
distributional incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking consumption incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking postproduction incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking
before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен
посреднически инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking
intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking business
incentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking allocative incentital
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен
инцентитален икотехномически обтипринос* (individual unimaking incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен унисъзидателен инцентитален
икотехномически обтипринос* (firm unimaking incentital ecotechnomic
obticontribution), обществен унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос* (social unimaking incentital ecotechnomic obticontribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (unimaking incentital assimilated ecotechnomic obticontribution)
и унисъзидателен инцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(unimaking incentital gived ecotechnomic obticontribution).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния инцентитален икотехномически обтипринос са
(1) унисъзидателен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото
като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит*
(unimaking incentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) унисъзидателен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking substatum
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисубстат* (unimaking incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking stock incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтизапас* (unimaking incentital ecotechnomic obtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
инцентитален икотехномически обтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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)

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

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

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

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит
и като унисъзидателна икотехтомическа феност) и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на иконотехмическата унисъзидателност* (ecotechnomic unimakingness), последната като единство на икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic
makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation);
съзидателен инцентитален икономически принос и изпълнителен инцентитален икономически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният инцентитален
икотехномически принос е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална икотехномическа енергия (unimaking incentital ecotechnomic
energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална икотехномическа активност*
(unimaking incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална икотехномическа потенциалност* (unimaking incentital
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически принос (вж.
фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателния инцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтиинцентит) и (2) унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния инцентитален икотехномически принос са: унисъзидателен възпроизводствен инцентитален икотехномически принос*
(unimaking reproductional incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен
производствен инцентитален икотехномически принос* (unimaking production incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разменен инцентитален икотехномически принос* (unimaking exchange incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разпределителен инцентитален икотехномически принос* (unimaking distributional incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен потребителен инцентитален икотехномически
принос* (unimaking consumption incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен стопанствен инцентитален икотехномически принос* (unimaking protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен
следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (unimaking
post-production incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (unimaking beforeconsumption incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary unimaking
incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен бизнес икотехномическии принос* (unimaking business incentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен алокативен инцентитален икотехномически принос* (unimaking
allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен инцентитален икотехномически принос* (individual unimaking incentital ecotechnomic contribution), фирмен унисъзидателен инцентитален икотехномически принос* (firm unimaking incentital ecotechnomic contribution), обществен унисъзидателен инцентитален икотехномически принос* (social unimaking incentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен инцентитален усвояван икотехномически принос* (unimaking incentital assimilated ecotechnomic contribution) и унисъ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателен инцентитален създаван икотехномически принос* (unimaking
incentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния инцентитален икотехномически принос са (1)
унисъзидателен сустатитен инцентитален икотехномически принос*
(unimaking sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит* (unimaking incentital
ecotechnomic sustatite)], (2) унисъзидателен субстатен инцентитален икотехномически принос* (unimaking substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат* (unimaking incentital ecotechnomic substatum)], (3) унисъзидателен запасов инцентитален икотехномически принос* (unimaking stock incentital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически запас* (unimaking incentital ecotechnomic stock)], (4) унисъзидателен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (unimaking sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 изгодност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (unimaking incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически
субтиинцентит, унисъзидателна икотехномическа феност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика). Унисъзидателният инцентитален ико109
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна унисъзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical unimaking
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical unimaking ecotechnomic
appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически
субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтиунисъзидателност* (ecotechnomic subtiunimakingness), последната като
единство на икотехномическа субтисъзидателност* (ecotechnomic subtimakingness) и икотехномическо субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation); съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос и
изпълнителен инцентитален икономически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие. Унисъзидателният инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална субтиикотехномическа енергия* (unimaking incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална субтиикотехномическа активност* (unimaking
incentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
инцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking incentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически
субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) унисъзидателен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит* (unimaking incentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) унисъзидателен
субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
инцентитален икотехномически субтисубстат* (unimaking incentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов инцентитален
икотехномически субтипринос* (unimaking stock incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субтизапас* (unimaking incentital ecotechnomic subtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

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

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

Съзидателен
(изгоден)
сустатитен
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(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
субтиизгодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа
суперстанта)

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ОБТИИНЦЕНТИТ (unimaking obtiincentite) (ки) –
във: унисъзидателен икореномически обтиинцентит (същото като унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие);
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (unimaking transcentital economic interest) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтитрансцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИПРИНОС* (unimaking transcentital ecotechnomic obticontribution) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит, унисъзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност, унисъзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект*
(objectivitical unimaking 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 обтиунисъзидателност* (ecotechnomic obtiunimakingness), последната като единство на
икотехномическа обтисъзидателност* (ecotechnomic obtimakingness) и
икотехномическо обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation); съзидателен трансцентитален икономически обтипринос и изпълнителен трансцентитален икономически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос е унисъзидателен икотехномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективнообективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement). Унисъзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална обтиикотехномическа енергия* (unimaking transcentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална обтиикотехномическа активност* (unimaking transcentital obtiecotechnomic activity)
(вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална обтиико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа потенциалност* (unimaking transcentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически обтипринос (наред със унисъзидателния уницентитален икотехномически обтипринос, унисъзидателния центитален икотехномически
обтипринос и унисъзидателния инцентитален икотехномическа обтипринос)
(вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически
обтипринос обикновено се подразбира унисъзидателният трансцентитален
икотехномически обтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитална икономическа значимост;
УС икономически
трансцентит
(УС трансцентитално икономическо участие;
УС икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос
са: унисъзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (unimaking reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен производствен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (unimaking production transcentital ecotechnomic obticontribution),
унисъзидателен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking exchange transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking post-production transcentital ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен предипотребителен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (unimaking before-consumption transcentital
ecotechnomic
obticontribution),
унисъзидателен
посреднически
трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен бизнес
трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking business
transcentital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual unimaking
transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm unimaking transcentital
ecotechnomic obticontribution), обществен унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social unimaking transcentital
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute unimaking transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative
unimaking transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate unimaking
transcentital ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physicallydeterminate unimaking transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (unimaking transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и унисъзидателен трансцентитален създаван икотехномически
обтипринос* (unimaking transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) унисъзидателен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов
трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтизапас* (unimaking transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatantal transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{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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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 състояние
на общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
{сустатант-на
трансцентитрансцентитрансцентитална икотех- тална икотех- тална икотехномическа
номическа полномическа полползваема
об- зваема обтизазваема обтизатизадоволедоволеност}
доволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

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

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 обтиизгодност}

{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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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)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС* (unimaking transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически трансцентит, (*) – унисъзидателен трансцентитален икотехномически ингредиент,
който на същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за унисъзидателен трансцентитален ико132

320

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
субтитрансцентит и като унисъзидателно икотехтомическо усърдие) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като
унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит и като унисъзидателен
трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един
от конкретните изрази на иконотехмическата унисъзидателност*
(ecotechnomic unimakingness), последната като единство на икотехномическа
съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); съзидателен трансцентитален икономически
принос и изпълнителен трансцентитален икономически принос, взети заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Унисъзидателният трансцентитален икотехномически принос е форма на
съществуване на унисъзидателната трансцентитална икотехномическа
енергия (unimaking transcentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална икотехномическа активност* (unimaking transcentital
ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично
опредметена унисъзидателна трансцентитална икотехномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална
икотехномическа потенциалност* (unimaking transcentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически принос (наред със унисъзидателния уницентитален икономически
принос, унисъзидателния центитален икотехномически принос и унисъзидателния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически принос обикновено се подразбира унисъзидателният трансцентитален икотехномически принос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитална икономическа значимост;
УС икономически
трансцентит
(УС трансцентитално икономическо участие;
УС икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
трансцентитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит) и (2) унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос са:
унисъзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
принос* (unimaking reproductional transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен производствен трансцентитален икотехномически принос*
(unimaking production transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен
разменен трансцентитален икотехномически принос* (unimaking exchange
transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разпределителен
трансцентитален икотехномически принос* (unimaking distributional transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен потребителен трансцентитален икотехномически принос* (unimaking consumption transcentital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен стопанствен трансцентитален
икотехномически принос* (unimaking protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен следпроизводствен трансцентитален
икотехномически принос* (unimaking post-production transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен предипотребителeн трансцентитален
икотехномически принос* (unimaking before-consumption transcentital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary unimaking transcentital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен бизнес икотехномическии принос* (unimaking business transcentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен алокативен трансцентитален икотехномически принос* (unimaking
allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален
унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос* (individual
unimaking transcentital ecotechnomic contribution), фирмен унисъзидателен
трансцентитален икотехномически принос* (firm unimaking transcentital
ecotechnomic contribution), обществен унисъзидателен трансцентитален
икотехномически принос* (social unimaking transcentital ecotechnomic contribution) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос* (absolute
unimaking transcentital ecotechnomic contribution) и относителен унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос* (relative unimaking transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос* (labourly-determinate unimaking transcentital ecotechnomic
contribution) и физическо-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate unimaking transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (unimaking transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и
унисъзидателен трансцентитален създаван икотехномически принос*
(unimaking transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос са
(1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически
принос* (unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит*
(unimaking transcentital ecotechnomic sustatite)], (2) унисъзидателен субстатен
трансцентитален икотехномически принос* (unimaking substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат* (unimaking transcentital ecotechnomic substatum)], (3) унисъзидателен запасов трансцентитален икотехномически
принос* (unimaking stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икотехномически запас* (unimaking
transcentital ecotechnomic stock)], (4) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (unimaking sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икотехномически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 изгодност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтиунисъзидателност* (ecotechnomic subtiunimakingness), последната
като единство на икотехномическа субтисъзидателност* (ecotechnomic subtimakingness) и икотехномическо субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation); съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос
и изпълнителен трансцентитален икономически субтипринос, взети заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Унисъзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка,
т.е. е субективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е
същото като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка*
(objectivistical unimaking ecotechnomic appraisement). Унисъзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална субтиикотехномическа енергия*
(unimaking transcentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална субтиикотехномическа активност* (unimaking transcentital
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална
субтиикотехномическа
потенциалност*
(unimaking
transcentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на унисъзидателното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически субтипринос (наред със унисъзидателния уницентитална икотехномическа субтипринос, унисъзидателния центитален икотехномически
субтипринос и унисъзидателния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира унисъзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните
разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос са: унисъзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking reproductional transcentital ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking production transcentital ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking exchange transcentital ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен разпределителен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (unimaking distributional transcentital
ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic subticontri-bution), унисъзидателен следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking postproduction transcentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution),
унисъзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен алокативен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking allocative transcentital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (individual unimaking
transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm unimaking transcentital
ecotechnomic subticontribution), обществен унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (social unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative
unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physicallydeterminate unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен трансцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (unimaking transcentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и унисъзидателен трансцентитален създаван икотехномически
субтипринос* (unimaking transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисустатит* (unimaking transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) унисъзидателен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат*
(unimaking transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking stock
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас* (unimaking transcentital
ecotechnomic subtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

(трансцентитТрансцентитал- ален икотехномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехномически транс(трансцентитцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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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;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

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

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехномическо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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 трансцентитален икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехноми-ческо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (unimaking unicentital economic interest) – същото като унисъзидателна
уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиуницентит.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (unimaking unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически
обтиуницентит, унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност, унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) –
унисъзидателен 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 унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтиунисъзидателност* (ecotechnomic obtiunimakingness), последната като единство на икотехномическа обтисъзидателност* (ecotechnomic obtimakingness) и икотехномическо обтиизпълнение* (ecotechnomic
obtiimplementation); съзидателен уницентитален икономически обтипринос и
изпълнителен уницентитален икономически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният уницентитален икотехномически обтипринос е унисъзидателен
икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективнообективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement). Унисъзидателното уницентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална обтиикотехномическа енергия* (unimaking unicentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна уницентитална обтиикотехномическа активност* (unimaking unicentital obtiecotechnomic activity) (вж.
обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинес155
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тично разпредметена унисъзидателна уницентитална обтиикотехномическа потенциалност* (unimaking unicentital obtiecotechnomic potentiality)
(вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на унисъзидателния икотехномически обтипринос (вж. фиг.
1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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)
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(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически принос и унисъзидателен инцентитален икотехномически
принос, взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит и като унисъзидателен икотехтомическа диспотит) и унисъзидателен уницентитален икотехномически
обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиуницентит и
като унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически
принос (вж.) и един от конкретните изрази на иконотехмическата унисъзидателност* (ecotechnomic unimakingness), последната като единство на икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); съзидателен уницентитален икономически принос и изпълнителен уницентитален икономически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална икотехномическа енергия (unimaking unicentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална икотехномическа активност* (unimaking unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална икотехномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална
икотехномическа потенциалност* (unimaking unicentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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Камен Миркович
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателния уницентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтиуницентит) и (2) унисъзидателен уницентитален икотехномически
обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния уницентитален икотехномически принос са:
унисъзидателен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (unimaking reproductional unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен производствен уницентитален икотехномически принос* (unimaking production unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разменен уницентитален икотехномически принос* (unimaking exchange
unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разпределителен уницентитален икотехномически принос* (unimaking distributional unicentital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен потребителен уницентитален
икотехномически принос* (unimaking consumption unicentital ecotechnomic
contribution), унисъзидателен стопанствен уницентитален икотехномически принос* (unimaking protoeconomizing unicentital ecotechnomic
contribution), унисъзидателен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (unimaking post-production unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (unimaking before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен посреднически уницентитален икотехномически
принос* (intermediationary unimaking unicentital ecotechnomic contribution),
унисъзидателен бизнес икотехномическии принос* (unimaking business
unicentital ecotechnomic contribution), унисъзидателен алокативен уницентитален икотехномически принос* (unimaking allocative unicentital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен
уницентитален икотехномически принос* (individual unimaking unicentital
ecotechnomic contribution), фирмен унисъзидателен уницентитален икотехномически принос* (firm unimaking unicentital ecotechnomic contribution), обществен унисъзидателен уницентитален икотехномически принос* (social
unimaking unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен уницентитален усвояван икотехномически принос* (unimaking unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и уни169

357

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен уницентитален създаван икотехномически принос* (unimaking unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния уницентитален икотехномически принос са (1)
унисъзидателен сустатитен уницентитален икотехномически принос*
(unimaking sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит* (unimaking
unicentital ecotechnomic sustatite)], (2) унисъзидателен субстатен уницентитален икотехномически принос* (unimaking substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат* (unimaking unicentital ecotechnomic substatum)], (3) унисъзидателен запасов уницентитален икотехномически принос* (unimaking
stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически запас* (unimaking unicentital ecotechnomic
stock)], (4) унисъзидателен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (unimaking sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант*
(unimaking unicentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния уницентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН
УНИЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИПРИНОС* (unimaking unicentital ecotechnomic subticontribution) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически субтиуницентит, унисъзидателен икотехномически диспотит, (*) –
унисъзидателен 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 унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотех177
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика); унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и
унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтиунисъзидателност* (ecotechnomic subtiunimakingness),
последната като единство на икотехномическа субтисъзидателност*
(ecotechnomic subtimakingness) и икотехномическо субтиизпълнение*
(ecotechnomic subtiimplementation); съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и изпълнителен уницентитален икономически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателният уницентитален икотехномически субтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical unimaking ecotechnomic appraisement). Унисъзидателният уницентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална субтиикотехномическа енергия* (unimaking unicentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
уницентитална субтиикотехномическа активност* (unimaking unicentital
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална субтиикотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking unicentital
subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).

178

366

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателният уницентитален икотехномически субтипринос
са: унисъзидателен възпроизводствен уницентитален икотехномически
субтипринос* (unimaking reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен производствен уницентитален икотехномически
субтипринос* (unimaking production unicentital ecotechnomic subticontribution),
унисъзидателен разменен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking exchange unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking distributional unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontri-bution),
унисъзидателен следпроизводствен уницентитален икотехномически
субтипринос* (unimaking post-production unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking before-consumption unicentital ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking intermediationary unicentital ecotechnomic
subticontribution), унисъзидателен бизнес икотехномически субтипринос*
(business unicentital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking allocative
unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос* (individual
unimaking unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен унисъзидателен
уницентитален икотехномически субтипринос* (firm unimaking unicentital
ecotechnomic subticontribution), обществен унисъзидателен уницентитален
икотехномически субтипринос* (social unimaking unicentital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен уницентитален усвояван икотехномически субтипринос* (unimaking unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и унисъзидателен уницентитален създаван икотехномически субтипринос* (unimaking unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния уницентитален икотехномически субтипринос
са (1) унисъзидателен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит* (unimaking unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) унисъзидателен
субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking
substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking stock unicentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтизапас* (unimaking unicentital ecotechnomic subtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатант*
(unimaking unicentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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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(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницен-тит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

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

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

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа су-перстанта)

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

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (unimaking centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически обтицентит, унисъзидателна центитална икотехномическа заделеност, унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност, (*) – унисъзидателен
центитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен 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 обтиунисъзидателност* (ecotechnomic obtiunimakingness), последната като единство на
икотехномическа обтисъзидателност* (ecotechnomic obtimakingness) и
икотехномическо обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation); съзидателен центитален икономически обтипринос и изпълнителен центитален
икономически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният центитален
икотехномически обтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана обективностна унисъзидателна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна унисъзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous unimaking ecotechnomic appraisement).
Унисъзидателният центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната центитална обтиикотехномическа
енергия* (unimaking centital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
центитална обтиикотехномическа активност* (unimaking centital
obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна центитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална обтиикотехномическа потенциалност* (unimaking centital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически
обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателният центитален икотехномически обтипринос са:
унисъзидателен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking reproductional centital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен производствен центитален икотехномически обтипринос*
(unimaking production centital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен
разменен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking exchange
centital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking distributional centital
ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен потребителен центитален
икотехномически обтипринос* (unimaking consumption centital ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking protoecotechnomizing centital ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking post-production centital ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking before-consumption centital ecotechnomic
obticontribution), унисъзидателен посреднически центитален икотехномически обтипринос* (unimaking intermediationary centital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (unimaking business centital ecotechnomic obticontribution), унисъзидателен алокативен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking
allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос* (individual
unimaking centital ecotechnomic obticontribution), фирмен унисъзидателен
центитален икотехномически обтипринос* (firm unimaking centital
ecotechnomic obticontribution), обществен унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос* (social unimaking centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен центитален усвояван икотехномически
обтипринос* (unimaking centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
унисъзидателен центитален създаван икотехномически обтипринос*
(unimaking centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния центитален икотехномически обтипринос са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) унисъзидателен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като
унисъзидателен центитален икотехномически обтисустатит* (unimaking centital ecotechnomic obtisustatite)], (2) унисъзидателен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking substatum centital
ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат* (unimaking centital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов центитален икотехномически
обтипринос* (unimaking stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото
като унисъзидателен центитален икотехномически обтизапас* (unimaking
centital ecotechnomic obtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически обтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателния 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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до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центита-лен икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

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

197

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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(unimaking centital economic interest) – същото като унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (unimaking centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически центит, (*) –
унисъзидателен центитален икотехномически ингредиент, който количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икотехномически су199

387

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект*
(objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос и унисъзидателен
центитален икотехномически принос (той е или едното, или другото, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за унисъзидателен
центитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен
икотехномически субтицентит и като унисъзидателен икотехномическа диспотант) и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтицентит и като унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.) и един от
конкретните
изрази
на
иконотехмическата
унисъзидателност*
(ecotechnomic unimakingness), последната като единство на икотехномическа
съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); съзидателен центитален икономически принос
и изпълнителен центитален икономически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният центитален икотехномически принос е форма на съществуване на
унисъзидателната центитална икотехномическа енергия (unimaking
centital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна центитална икотехномическа
активност* (unimaking centital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална икотехномическа потенциалност* (unimaking centital
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на унисъзидателния икотехномически принос (вж.
фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното центитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателния центитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтицентит) и (2) унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос
(унисъзидателен икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателния центитален икотехномически принос са: унисъзидателен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (unimaking reproductional centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен производствен центитален икотехномически принос* (unimaking production
centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разменен центитален
икотехномически принос* (unimaking exchange centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен разпределителен центитален икотехномически
принос* (unimaking distributional centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен потребителен центитален икотехномически принос* (unimaking
consumption centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен стопанствен
центитален икотехномически принос* (unimaking protoeconomizing centital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен следпроизводствен центитален
икотехномически принос* (unimaking post-production centital ecotechnomic
contribution), унисъзидателен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (unimaking before-consumption centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary unimaking centital ecotechnomic contribution), унисъзидателен бизнес икотехномическии принос* (unimaking business centital
ecotechnomic contribution), унисъзидателен алокативен центитален икотехномически принос* (unimaking allocative centital ecotechnomic contribution)
и други. Според ингредиентната общностна икотехномическиа обхватност
се разграничават индивидуален унисъзидателен центитален икотехномически принос* (individual unimaking centital ecotechnomic contribution), фирмен
унисъзидателен центитален икотехномически принос* (firm unimaking
centital ecotechnomic contribution), обществен унисъзидателен центитален
икотехномически принос* (social unimaking centital ecotechnomic contribution)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен центитален усвояван икотехномически
принос* (unimaking centital assimilated ecotechnomic contribution) и унисъзида-
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен центитален създаван икотехномически принос* (unimaking centital
gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния центитален икотехномически принос са (1)
унисъзидателен сустатитен центитален икотехномически принос*
(unimaking sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически сустатит* (unimaking centital
ecotechnomic sustatite)], (2) унисъзидателен субстатен центитален икотехномически принос* (unimaking substatum centital ecotechnomic contribution)
[същото като унисъзидателен центитален икотехномически субстат*
(unimaking centital ecotechnomic substatum)], (3) унисъзидателен запасов центитален икотехномически принос* (unimaking stock centital ecotechnomic
contribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически
запас* (unimaking centital ecotechnomic stock)], (4) унисъзидателен сустатантен центитален икотехномически принос* (unimaking sustatantal
centital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант* (unimaking centital ecotechnomic sustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния
икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателния 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 икотехномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехномически субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов 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
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически
сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 изгодност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен 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]

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}
(вид специфит
на икотехномически сустит)

УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (unimaking centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икотехномически
субтицентит, унисъзидателен икотехномически диспотант, (*) – унисъзидателен центитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен
икотехномически субект [на обективностен унисъзидателен икотехномически субект* (objectivitical unimaking ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); общо понятие за унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и унисъзидателен центитален икотехномически суб210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически
субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтиунисъзидателност* (ecotechnomic subtiunimakingness), последната като
единство на икотехномическа субтисъзидателност* (ecotechnomic
subtimakingness) и икотехномическо субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation); съзидателен центитален икотехномически субтипринос и
изпълнителен центитален икономически субтипринос, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателният центитален икотехномически субтипринос е унисъзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна
унисъзидателна
икотехномическа
оценка*
(subjectively-objectivitical unimaking ecotechnomic appraisement), което е същото
като обективистична унисъзидателна икотехномическа оценка*
(objectivistical ecotechnomic appraisement). Унисъзидателният центитален
икотехномически субтипринос е форма на съществуване на унисъзидателната центитална субтиикотехномическа енергия* (unimaking centital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна центитална субтиикотехномическа активност* (unimaking centital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена унисъзидателна центитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна центитална субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking centital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
унисъзидателния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателният центитален икотехномически субтипринос са:
унисъзидателен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking reproductional centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен производствен центитален икотехномически субтипринос*
(unimaking production centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен
разменен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking exchange
centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен разпределителен
центитален икотехномически субтипринос* (unimaking distributional
centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен потребителен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking consumption centital
ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен стопанствен центитален
икотехномически субтипринос* (unimaking protoecotechnomizing centital
ecotechnomic subticontri-bution), унисъзидателен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking post-production centital
ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking before-consumption
centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен посреднически центитален икотехномически субтипринос* (unimaking intermediationary
centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution), унисъзидателен алокативен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос*
(individual unimaking centital ecotechnomic subticontribution), фирмен унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос* (firm unimaking
centital ecotechnomic subticontribution), обществен унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос* (social unimaking centital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателен центитален усвояван икотехномически
субтипринос* (unimaking centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
унисъзидателен центитален създаван икотехномически субтипринос*
(unimaking centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос са
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) унисъзидателен сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен центитален икотехномически субтисустатит* (unimaking centital ecotechnomic subtisustatite)], (2) унисъзидателен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking substatum centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат* (unimaking centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателен запасов центитален икотехномически субтипринос* (unimaking stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото
като унисъзидателен центитален икотехномически субтизапас* (unimaking centital ecotechnomic subtistock)], (4) унисъзидателен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatantal centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

219

407

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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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 субтиизгодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиинцентит);
унисъзидателна центитална икономическа заделеност (същото като унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтицентит);
унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиуницентит).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unimaking
economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателна икономически субективит, (*) – икономически ингредиент,
който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството
й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (unimaking subjectivitical economic subject)] за
нейния унисъзидателен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за унисъзидателна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисубективит) и унисъзидателна икономическа обтизначимост
(същото като унисъзидателен икономически обтисубективит и като унисъзидателен икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на
икономическата значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата унисъзидателност* (economic unimakingness), последната като
единство на икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); съзидателна икономическа
значимост и изпълнителна икономическа значимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната икономическа значимост е форма на съществуване на унисъзидателната икономическа енергия* (unimaking economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
икономическа активност* (unimaking economic activity) (вж. икономическа
активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа потенциалност* (unimaking economic potentiality) (вж. икономическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност унисъзидателната икономическа значимост е една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо участие. Унисъзидателната икономическа значимост акцентира върху дейността на унисъзидателния икономически субект,
който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателната икономическа значимост са: (1) унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически трансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икономическо участие), (2) унисъзидателна инцентитална икономическа
значимост (същото като унисъзидателен икономически инцентит и като унисъзидателно инцентитално икономическо участие), (3) унисъзидателен центитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически центит и като унисъзидателно центитално икономическо участие), (4)
унисъзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически уницентит и като унисъзидателно уницентитално
икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателна икономическа значимост обикновено се подразбира унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;

УС икотехномическа зададеност

УС икореномическа заделеност

УС икотехномическа реализираност

УС икореномическа реализираност

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически
субективит)
[вътрешно
състояние на
ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателната икономическа значимост са: унисъзидателна
възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic
significance), унисъзидателна производствена икономическа значимост*
(unimaking production economic significance), унисъзидателна разменна икономическа значимост* (unimaking exchange economic significance), унисъзидателна
разпределителна
икономическа
значимост*
(unimaking
distributional economic significance), унисъзидателна потребителна икономическа значимост* (unimaking consumption economic significance), унисъзидателна
стопанствена
икономическа
значимост*
(unimaking
protoeconomizing economic significance), унисъзидателна следпроизводствена
икономическа значимост* (unimaking post-production economic significance),
унисъзидателна предипотребителна икономическа значимост* (unimaking
before-consumption economic significance), унисъзидателна посредническа
икономическа значимост* (unimaking intermediationary economic significance),
унисъзидателна бизнес икономическа значимост* (unimaking business
economic significance), алокативна икономическа значимост* (unimaking
allocative economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна
икономическа значимост* (individual unimaking economic significance), фир9
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мена унисъзидателна икономическа значимост* (firm unimaking economic
significance), обществена унисъзидателна икономическа значимост* (social
unimaking economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна усвоявана икономическа значимост*
(unimaking assimilated economic significance) и унисъзидателна създавана
икономическа значимост* (unimaking gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатитна икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически сустатит), (2) унисъзидателна субстатна икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически субстат), (3) унисъзидателна запасова икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически запас), (4) унисъзидателна сустатантна икономическа значимост
(същото като унисъзидателен икономически сустатант). Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

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

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

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

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

(economic

УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(unimaking economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически обтисубективит, унисъзидателен
икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking economic subject)] за
нейния унисъзидателен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една
14
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------от разновидностите на икономическата обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтиунисъзидателност* (economic
obtiunimakingness), последната като единство на икономическа обтисъзидателност* (economic obtimakingness) и икономическо обтиизпълнение*
(economic obtiimplementation); съзидателна икономическа обтизначимост и
изпълнителна икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната
икономическа обтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна унисъзидателна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical unimaking economic
appraisement), което е същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous unimaking economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие. Унисъзидателната икономическа
обтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната обтиикономическа енергия* (unimaking obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна обтиикономическа активност* (unimaking obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна обтиикономическа потенциалност* (unimaking obtieconomic potentiality)
(вж. обтиикономическа потенциалност).
Унисъзидателната икономическа обтизначимост е обективен унисъзидателен икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим унисъзидателен икономически ингредиент* (objectively-indispensable unimaking economic ingredient) [на обективно-изискван унисъзидателен икономически ингредиент* (objectively-required unimaking economic ingredient)] и в частност –
на обективно-необходима унисъзидателна икономическа значимост* (objectively-indispensable unimaking economic significance) [на обективноизисквана унисъзидателна икономическа значимост* (objectively-required
unimaking economic significance]. По-своята природа той е оптимален унисъзидателен икономически ингредиент* (optimal unimaking economic
ingredient) [в частност оптимална унисъзидателна икономическа значимост* (optimal unimaking economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програ15
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миране, 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 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 унисъзидателна икономическа значимост* (individual objectivelyindispensable unimaking economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима унисъзидателна икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима унисъзидателна икономическа значимост* (firm objectivelyindispensable unimaking economic significance) (съкратено: фирменонеобходима унисъзидателна икономическа значимост), обществена обективнонеобходима унисъзидателна икономическа значимост* (social objectivelyindispensable unimaking economic significance) (съкратено: общественонеобходима унисъзидателна икономическа значимост) и т.н.
Унисъзидателната икономическата обтизначимост акцентира върху
дейността на унисъзидателния икономически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателната икономическа обтизначимост са: (1) унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтитрансцентит и същото като унисъзидателен трансцентитална икономическа заделеност и като унисъзидателен трансцентитален
икономически интерес), (2) унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтиинцентит и
същото като унисъзидателна инцентитална икономическа заделеност и като
унисъзидателен инцентитален икономически интерес), (3) унисъзидателна
центитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтицентит и същото като унисъзидателна центитална икономическа заделеност и като унисъзидателен центитален икономически интерес),
(4) унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото
като унисъзидателен икономически обтиуницентит и същото като унисъзидателен уницентитална икономическа заделеност и като унисъзидателен
16
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под унисъзидателна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж.
и фиг. 2.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (УС –
унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубективит)
{икономическа
заделеност;
икономически
интерес}

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

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

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 унисъзидателната икономическа обтизначимост са: унисъзидателна възпроизводствена икономическа обтизначимост* (unimaking
reproductional economic obtisignificance), унисъзидателна производствена
икономическа обтизначимост* (unimaking production economic obtisignificance), унисъзидателна разменна икономическа обтизначимост*
(unimaking exchange economic obtisignificance), унисъзидателна разпределителна икономическа обтизначимост* (unimaking distributional economic
obtisignificance), унисъзидателна потребителна икономическа обтизначи26
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (unimaking consumption economic obtisignificance), унисъзидателна
стопанствена икономическа обтизначимост* (unimaking protoeconomizing
economic obtisignificance), унисъзидателна следпроизводствена икономическа обтизначимост* (unimaking post-production economic obtisignificance),
унисъзидателна предипотребителна икономическа обтизначимост*
(unimaking before-consumption economic obtisignificance), унисъзидателна
посредническа икономическа обтизначимост* (unimaking intermediationary
economic obtisignificance), унисъзидателна бизнес икономическа обтизначимост* (unimaking business economic obtisignificance), унисъзидателна алокативна икономическа обтизначимост* (unimaking allocative economic
obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна икономическа
обтизначимост* (individual unimaking economic obtisignificance), фирмена
унисъзидателна икономическа обтизначимост* (firm unimaking economic
obtisignificance), обществена унисъзидателна икономическа обтизначимост* (social unimaking economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна усвоявана икономическа обтизначимост*
(unimaking assimilated economic obtisignificance) и унисъзидателна създавана
икономическа обтизначимост* (unimaking gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтисустатит), (2) унисъзидателна субстатна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтисубстат), (3) унисъзидателна запасова икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтизапас), (4) унисъзидателна сустатантна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателната 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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
обтиизгодност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (unimaking economic obtisignificance) (ки) – във:
унисъзидателна икономическа обтизначимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост;
унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост;
унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (unimaking economic substantivity) (ки) – във:
външна унисъзидателна икономическа субстантивност (вж. унисъзидателен икономически субективит).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СУБТИЗНАЧИМОСТ*
(unimaking economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономи31
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект*
(subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен 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 субтиунисъзидателност* (economic subtiunimakingness), последната като единство на икономическа субтисъзидателност* (economic
subtimakingness)
и
икономическо
субтиизпълнение*
(economic
subtiimplementation); съзидателна икономическа субтизначимост и изпълнителна икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната икономическа субтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна
унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична унисъзидателна икономическа оценка*
(subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното
икореномическо субтиучастие. Унисъзидателната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната субтиикономическа
енергия* (unimaking subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна субтиикономическа активност* (unimaking subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна субтиикономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна субтиикономическа потенциалност* (unimaking subtieconomic potentiality) (вж.
субтиикономическа потенциалност).
Унисъзидателната икономическа субтизначимост акцентира върху
дейността на унисъзидателния икономически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателната икономическа субтизначимост са: (1) унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен
32
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен;
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

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

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

38

447

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 унисъзидателната икономическа субтизначимост са: унисъзидателна възпроизводствена икономическа субтизначимост* (unimaking
reproductional economic subtisignificance), унисъзидателна производствена
икономическа
субтизначимост*
(unimaking
production
economic
subtisignificance), унисъзидателна разменна икономическа субтизначимост* (unimaking exchange economic subtisignificance), унисъзидателна разпределителна икономическа субтизначимост* (unimaking distributional
economic subtisignificance), унисъзидателна потребителна икономическа
субтизначимост* (unimaking consumption economic subtisignificance), унисъ42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна стопанствена икономическа субтизначимост* (unimaking
protoeconomizing economic subtisignifi-cance), унисъзидателна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (unimaking post-production
economic subtisignificance), унисъзидателна предипотребителна икономическа
субтизначимост*
(unimaking
before-consumption
economic
subtisignificance), унисъзидателна посредническа икономическа субтизначимост* (unimaking intermediationary economic subtisignificance), унисъзидателна бизнес икономическа субтизначимост* (unimaking business economic
subtisignificance), унисъзидателна алокативна икономическа субтизначимост* (unimaking allocative economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна икономическа субтизначимост* (individual
unimaking economic subtisignificance), фирмена унисъзидателна икономическа субтизначимост* (firm unimaking economic subtisignificance), обществена
унисъзидателна икономическа субтизначимост* (social unimaking economic
subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна усвоявана икономическа субтизначимост* (unimaking assimilated economic subtisignificance) и унисъзидателна
създавана икономическа субтизначимост* (unimaking gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисустатит), (2) унисъзидателна субстатна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисубстат), (3) унисъзидателна запасова икономическа субтизначимост
(същото като унисъзидателен икономически субтизапас), (4) унисъзидателна
сустатантна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателната икономическа субтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУС –
икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

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

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (unimaking economic subtisignificance) (ки) – във:
унисъзидателна икономическа субтизначимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (unimaking economic
pheness) – същото като унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен икономически субтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (unimaking
economic worthness) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна икономическа ценност.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(unimaking economic obtiunicentite) – същото като унисъзидателна униценти47
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа обтизначимост и като унисъзидателен уницентитален
икономически интерес.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като унисъзидателно
икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unimaking
ecorenomic allotment) (ки) – във:
унисъзидателна икореномическа заделеност (същото като унисъзидателно икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (unimaking
ecorenomic givenness) – същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (unimaking
ecorenomic pheness) – същото като унисъзидателен икореномически субтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ*
(unimaking ecotechnomic assignment) – същото като унисъзидателен икотехномически обтипринос.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (unimaking
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
48
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна икотехномическа зададеност (същото като унисъзидателен икотехномически обтипринос);
унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
унисъзидателна центитална икотехномическа зададеност (същото като
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен
икотехномически обтицентит).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unimaking
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
унисъзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
унисъзидателна центитална икотехномическа заделеност (същото като
унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен
икотехномически обтицентит).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ
(unimaking ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна унисъзидателна икотехномическа субстантивност (вж. унисъзидателен икотехномически обективит);
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (unimaking
ecotechnomic pheness) – същото като унисъзидателен инцентитален икотех-
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтипринос и като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТНОСТ*
(unimaking ecotechnomic worthness) – същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателно икотехномическо усърдие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(unimaking ecounirenomic allotment) (унисъзидателен икоуниреномически задел) – същото като унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unimaking ecounirenomic allotment) (ки) – във:
унисъзидателна икоуниреномическа заделеност (същото като унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(unimaking ecounirenomic givenness) – същото като унисъзидателна икоуниреномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (unimaking
ecounirenomic pheness) – същото като унисъзидателен икоуниреномически субтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
50

459

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking incentital ecocorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking incentital economic allotment) – същото като унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unimaking incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически инцентит, (*) –
унисъзидателен 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 унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиинцентит и като унисъзидателна икономическа
феност) и унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтиинцентит и като унисъзидателен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата унисъзидателност* (economic
unimakingness), последната като единство на икономическа съзидателност*
(economic
makingness)
и
икономическо
изпълнение*
(economic
implementation); съзидателна инцентитална икономическа значимост и изпълнителна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната инцентитална икономическа значимост е форма на съществуване
на унисъзидателната инцентитална икономическа енергия (unimaking
incentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална икономическа ак51
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивност* (unimaking incentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
инцентитална икономическа потенциалност* (unimaking incentital
economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
унисъзидателното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на унисъзидателната икономическа значимост (вж. фиг.
1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателната инцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна инцентитална икономическа субтиначимост (унисъзидателен икономически
субтиинцентит) и (2) унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (унисъзидателен икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателната инцентитална икономическа значимост са: унисъзидателна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), унисъзидателна производствена инцентитална икономическа значимост* (unimaking production incentital economic significance), унисъзидателна разменна инцентитална икономическа значимост* (unimaking exchange incentital economic significance),
унисъзидателна
разпределителна
инцентитална
икономическа
значимост* (unimaking distributional incentital economic significance), унисъзидателна потребителна инцентитална икономическа значимост*
(unimaking consumption incentital economic significance), унисъзидателна стопанствена
инцентитална
икономическа
значимост*
(unimaking
protoeconomizing incentital economic significance), унисъзидателна следпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (unimaking postproduction incentital economic significance), унисъзидателна предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (unimaking beforeconsumption incentital economic significance), унисъзидателна посредническа
инцентитална икономическа значимост* (unimaking intermediationary
incentital economic significance), унисъзидателна бизнес икономическа значимост* (unimaking business incentital economic significance), унисъзидателна
алокативна инцентитална икономическа значимост* (unimaking allocative
incentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна
инцентитална икономическа значимост* (individual unimaking incentital
economic significance), фирмена унисъзидателна инцентитална икономическа значимост* (firm unimaking incentital economic significance), обществена унисъзидателна инцентитална икономическа значимост* (social
unimaking incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна инцентитална усвоявана икономическа
значимост* (unimaking incentital assimilated economic significance) и унисъзи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателна инцентитална създавана икономическа значимост* (unimaking
incentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната инцентитална икономическа значимост са (1)
унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа значимост*
(unimaking sustatitic incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически сустатит* (unimaking incentital
economic sustatite)], (2) унисъзидателна субстатна инцентитална икономическа значимост* (unimaking substatum incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субстат*
(unimaking incentital economic substatum)], (3) унисъзидателна запасова инцентитална икономическа значимост* (unimaking stock incentital economic
significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически запас* (unimaking incentital economic stock)], (4) унисъзидателна сустатантна
инцентитална икономическа значимост* (unimaking sustatantal incentital
economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически обтиинцентит, унисъзидателна инцентитална икономическа заделеност, унисъзидателен инцентитален икономически интерес, (*) – унисъзидателен
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 унисъзидателен икономически субект [на субективностен
унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking economic
subject)] за нейния унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиинцентит) в ико62
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтиунисъзидателност* (economic obtiunimakingness), последната
като единство на икономическа обтисъзидателност* (economic obtimakingness) и икономическо обтиизпълнение* (economic obtiimplementation);
съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителна
инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната
инцентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателен икономически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубективностна унисъзидателна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical unimaking economic appraisement), което е същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous unimaking
economic appraisement). Унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална обтиикономическа енергия* (unimaking incentital obtieconomic energy) (вж.
обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална обтиикономическа активност* (unimaking
incentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална
обтиикономическа
потенциалност*
(unimaking
incentital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото
като унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит*
(unimaking incentital economic obtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна
инцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking substatum
incentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат* (unimaking incentital economic obtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова инцентитална икономическа
обтизначимост* (unimaking stock incentital economic obtisignificance) [същото
като унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас* (unimaking
incentital economic obtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatantal incentital
economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

68

477

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически
обтисустатит;

(работен инцентитален икономически
обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически
обтиинцентит)

работен субстатен икономически
обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически субтиинцентит, унисъзидателна икономическа феност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking
economic subject)] за нейния унисъзидателен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиинцен73
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Камен Миркович
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическата субтиунисъзидателност* (economic subtiunimakingness),
последната като единство на икономическа субтисъзидателност* (economic
subtimakingness)
и
икономическо
субтиизпълнение*
(economic
subtiimplementation); съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост е
унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна унисъзидателна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical unimaking economic appraisement), което е същото като субективистична унисъзидателна икономическа оценка*
(subjectivistical unimaking economic appraisement). Унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална субтиикономическа енергия* (unimaking
incentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална субтиикономическа активност* (unimaking incentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална субтиикономическа потенциалност* (unimaking incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа
потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост
са: унисъзидателна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking reproductional incentital economic subtisignificance),
унисъзидателна производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking production incentital economic subtisignificance), унисъзидателна разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking exchange incentital economic subtisignificance), унисъзидателна разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking distributional
incentital
economic
subtisignificance),
унисъзидателна
потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
consumption incentital economic subtisignificance), унисъзидателна стопанствена
инцентитална
икономическа
субтизначимост*
(unimaking
protoeconomizing incentital economic subtisignificance), унисъзидателна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
post-production incentital economic subtisignificance), унисъзидателна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
before-consumption incentital economic subtisignificance), унисъзидателна посредническа инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
intermediationary incentital economic subtisignificance), унисъзидателна бизнес
икономическа субтизначимост* (unimaking business incentital economic
subtisignificance), унисъзидателна алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking allocative incentital economic subtisignificance)
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуална унисъзидателна инцентитална икономическа
субтизначимост* (individual unimaking incentital economic subtisignificance),
фирмена унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост*
(firm unimaking incentital economic subtisignificance), обществена унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост* (social unimaking
incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна инцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (unimaking incentital assimilated economic subtisignificance)
и унисъзидателна инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (unimaking incentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото
като унисъзидателен инцентитален икономически субтисустатит*
(unimaking incentital economic subtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна
инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking substatum
incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтисубстат* (unimaking incentital economic subtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова инцентитална икономическа
субтизначимост* (unimaking stock incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас*
(unimaking incentital economic subtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна
инцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatantal
incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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)

78

487

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking incentital ecorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (unimaking incentital ecotechnomic assignment) – същото като
унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking incentital ecotechnomic allotment) – същото като уни84
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен
иконотехмически обтиинцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking incentital ecounirenomic allotment) – същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ОТДАДЕНОСТ (unimaking givenness) (ки) – във:
унисъзидателна икореномическа отдаденост (същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие).
УНИСЪЗИДАТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (unimaking substantivity of the ecorenomic thing) – вж. унисъзидателен икотехномически обективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (unimaking substantivity of the ecorenomic thing) – вж. унисъзидателен икономически субективит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking transcentital ecocorenomic allotment) – същото като
унисъзидателна икокореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking transcentital economic allotment) – същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтитрансцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unimaking transcentital economic significance) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически трансцентит, (*) – унисъзидателен трансцентитален икономически ингредиент, който
на същностно равнище количествено определя субективно-възприеманото
значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking
85
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа значимост* (relative unimaking transcentital
economic significance), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определена унисъзидателна трансцентитална икономическа
значимост участие* (labourly-determinate unimaking transcentital economic
significance) и физическо-определена унисъзидателна трансцентитална
икономическа значимост* (physically-determinate unimaking transcentital
economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна трансцентитална усвоявана икономическа значимост* (unimaking transcentital assimilated economic significance) и
унисъзидателна трансцентитална създавана икономическа значимост*
(unimaking transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост
са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (unimaking sustatitic transcentital economic significance) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит* (unimaking
transcentital economic sustatite)], (2) унисъзидателна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (unimaking substatum transcentital
economic significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субстат* (unimaking transcentital economic substatum)], (3) унисъзидателна запасова трансцентитална икономическа значимост*
(unimaking stock transcentital economic significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически запас* (unimaking transcentital
economic stock)], (4) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (unimaking sustatantal transcentital economic
significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически
сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

сустатитен
икономически
трансцентит)
[цялостно същество на
ТЦИЗ]
(вид икономически сустит)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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
игодност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтиунисъзидателност* (economic
obtiunimakingness), последната като единство на икономическа обтисъзидателност* (economic obtimakingness) и икономическо обтиизпълнение*
(economic obtiimplementation); съзидателна трансцентитална икономическа
обтизначимост и изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна
оценка, т.е. е обективно-субективностна унисъзидателна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical unimaking economic appraisement), което е
същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка*
(subjectiveneous unimaking economic appraisement). Унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална обтиикономическа енергия* (unimaking
transcentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална обтиикономическа активност* (unimaking transcentital obtieconomic activity)
(вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикономическа
потенциалност* (unimaking transcentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа обтизначимост (наред със унисъзидателната уницентитална икономическа обтизначимост, унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира унисъзидателната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост
са: унисъзидателна възпроизводствена трансцентитална икономическа
обтизначимост*
(unimaking
reproductional
transcentital
economic
obtisignificance), унисъзидателна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking production transcentital economic
obtisignificance), унисъзидателна разменна трансцентитална икономическа
обтизначимост*
(unimaking
exchange
transcentital
economic
obtisignificance), унисъзидателна разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking distributional transcentital economic
obtisignificance), унисъзидателна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking consumption transcentital economic
obtisignificance), унисъзидателна стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking protoeconomizing transcentital economic
obtisignificance), унисъзидателна следпроизводствена трансцентитална
икономическа обтизначимост* (unimaking post-production transcentital
economic obtisignificance), унисъзидателна предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking before-consumption
transcentital economic obtisignificance), унисъзидателна посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking intermediationary
transcentital economic obtisignificance), унисъзидателна бизнес икономическа
обтизначимост* (unimaking business transcentital economic obtisignificance),
унисъзидателна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking allocative transcentital economic obtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual unimaking transcentital economic obtisignificance),
фирмена унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm unimaking transcentital economic obtisignificance), обществена
унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (social
unimaking transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(absolute unimaking transcentital economic obtisignificance) и относителна унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative
unimaking transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена унисъзидателна трансценти99
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate
unimaking transcentital economic obtisignificance) и физическо-определена унисъзидателна
трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(physically-determinate unimaking transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна трансцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (unimaking transcentital assimilated economic
obtisignificance) и унисъзидателна трансцентитална създавана икономическа
обтизначимост*
(unimaking
transcentital
gived
economic
obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (unimaking sustatitic transcentital economic obtisignificance)
[същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит* (unimaking transcentital economic obtisustatite)], (2) унисъзидателна
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking
substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат* (unimaking transcentital
economic obtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова трансцентитална
икономическа обтизначимост* (unimaking stock transcentital economic
obtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас* (unimaking transcentital economic obtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(unimaking sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант* (unimaking 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.

100

509

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа
обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

105

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]
{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономическа
суперстанта)

514

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икономически сустит)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking transcentital economic subtisignificance) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически субтитрансцентит, унисъзидателна икономическа ценностност, унисъзидателна икономическа ценност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking economic subject)] за
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейния унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос
(същото като унисъзидателен 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 субтиунисъзидателност* (economic subtiunimakingness), последната като единство на икономическа субтисъзидателност* (economic
subtimakingness)
и
икономическо
субтиизпълнение*
(economic
subtiimplementation); съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна
оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical unimaking economic appraisement), което е
същото като субективистична унисъзидателна икономическа оценка*
(subjectivistical unimaking economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на унисъзидателната икономическата субтизначимост (наред със унисъзидателната уницентитална икономическа субтизначимост, унисъзидателната центиталната икономическа субтизначимост и
унисъзидателната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира унисъзидателнага трансцентитална икономическа субтизначимост. Унисъзидателната трансцентитална икономическа
субтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална субтиикономическа енергия* (unimaking transcentital subtieconomic
energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална субтиикономическа активност* (unimaking transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална
субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикономическа потенциалност*
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка
– разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)

110

519

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourlydeterminate unimaking transcentital economic subtisignificance) и физическоопределена унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate unimaking transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна трансцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (unimaking transcentital assimilated economic
subtisignificance) и унисъзидателна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост* (unimaking transcentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (unimaking sustatitic transcentital economic subtisignificance)
[същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит* (unimaking transcentital economic subtisustatite)], (2) унисъзидателна
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking
substatum transcentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат* (unimaking transcentital
economic subtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова трансцентитална
икономическа субтизначимост* (unimaking stock transcentital economic
subtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас* (unimaking transcentital economic subtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking sustatantal transcentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен
трансцентитален
икономически
субтисустатант*
(unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтитрансцентит)
[работно
външ-

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

но състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking transcentital ecorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ* (unimaking transcentital ecotechnomic assignment) – същото
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтитрансцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking transcentital ecotechnomic allotment) – същото като
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтитрансцентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking transcentital ecounirenomic allotment) – същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking unicentital ecocorenomic allotment) – същото като
унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като унисъзидателно
уницентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking unicentital economic allotment) – същото като унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиуницентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unimaking unicentital economic significance), унисъзидателен
икономически уницентит (без разширената икономическа ингредиентност),
(*) – унисъзидателен уницентитален икономически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически
субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект*
(subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); унисъзидателна уницентитална икономическа
значимост и унисъзидателна инцентитална икономическа значимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субтиуницентит и като унисъзидателен икономически диспотит) и унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтиуницентит и като унисъзидателен
уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
унисъзидателност*
(economic
unimakingness), последната като единство на икономическа съзидателност*
(economic
makingness)
и
икономическо
изпълнение*
(economic
implementation); съзидателна уницентитална икономическа значимост и изпълнителна уницентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване
на унисъзидателната уницентитална икономическа енергия (unimaking
unicentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална икономическа активност* (unimaking unicentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
уницентитална икономическа потенциалност* (unimaking unicentital
economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
унисъзидателното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на унисъзидателната икономическа значимост (вж. фиг.
1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна уницентитална създавана икономическа значимост* (unimaking
unicentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната уницентитална икономическа значимост са
(1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (unimaking sustatitic unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически сустатит* (unimaking
unicentital economic sustatite)], (2) унисъзидателна субстатна уницентитална икономическа значимост* (unimaking substatum unicentital economic
significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически
субстат* (unimaking unicentital economic substatum)], (3) унисъзидателна запасова уницентитална икономическа значимост* (unimaking stock
unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически запас* (unimaking unicentital economic stock)], (4) унисъзидателна сустатантна уницентитална икономическа значимост*
(unimaking sustatantal unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически обтиуницентит, унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност,
унисъзидателен уницентитален икономически интерес, (*) – унисъзидателен уницентитален икономически ингредиент, който като обективна проекция
и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект*
(subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен ико131
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); унисъзидателна
уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтиунисъзидателност* (economic obtiunimakingness), последната като единство на икономическа обтисъзидателност* (economic obtimakingness) и икономическо
обтиизпълнение* (economic obtiimplementation); съзидателна уницентитална
икономическа обтизначимост и изпълнителна уницентитална икономическа
обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Унисъзидателната уницентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субективностна унисъзидателна
икономическа оценка* (objectively-subjectivitical unimaking economic
appraisement), което е същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous unimaking economic appraisement). Унисъзидателната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална обтиикономическа енергия*
(unimaking unicentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална
обтиикономическа активност* (unimaking unicentital obtieconomic activity)
(вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна уницентитална обтиикономическа потенциалност* (unimaking unicentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното уницентитално
икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото
като унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит*
(unimaking unicentital economic obtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна
уницентитална икономическа обтизначимост* (unimaking substatum
unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат* (unimaking unicentital economic obtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова уницентитална икономическа
обтизначимост* (unimaking stock unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас*
(unimaking unicentital economic obtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна
уницентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatantal
unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант* (unimaking 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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 уницентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

141

550

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически
субтиуницентит, унисъзидателен икономически диспотит, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен
икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически
субект* (subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен
уницентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтиунисъзидателност* (economic subtiunimakingness), последната като единство
на икономическа субтисъзидателност* (economic subtimakingness) и икономическо субтиизпълнение* (economic subtiimplementation); съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна уницентитална
икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната уницентитална
икономическа субтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субективностна унисъзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic
appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка*
(subjectivistical unimaking economic appraisement). Унисъзидателната уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална субтиикономическа енергия* (unimaking
unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална субтиикономическа активност* (unimaking unicentital subtieconomic activity) (вж.
субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна уницентитална субтиикономическа потенциалност* (unimaking unicentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
унисъзидателната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната уницентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа
субтизначимост* (unimaking sustatitic unicentital economic subtisignificance)
[същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит* (unimaking unicentital economic subtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (unimaking substatum unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен
уницентитален икономически субтисубстат* (unimaking unicentital
economic subtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (unimaking stock unicentital economic
subtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас* (unimaking unicentital economic subtistock)], (4) унисъзидателна сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант* (unimaking
unicentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking unicentital ecorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (unimaking unicentital ecotechnomic assignment) – същото като
унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтиуницентит.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking unicentital ecotechnomic allotment) – същото като
унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтиуницентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking unicentital ecounirenomic allotment) – същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking centital ecocorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икокореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking centital economic allotment) – същото като унисъзидателна
центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически
обтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unimaking centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически центит, (*) – унисъзидателен центитален икономически ингредиент, който количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект*
(subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен центитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост и унисъзидателна инцентитална икономическа
значимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за унисъзидателна центитална икономическа
субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтицентит и
като унисъзидателен икономически диспотант) и унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтицентит и като унисъзидателен центитален икономически интерес)
154

563

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа
значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата унисъзидателност* (economic unimakingness), последната като единство на икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение*
(economic implementation); съзидателна центитална икономическа значимост
и изпълнителна центитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната центитална икономическа значимост е форма на съществуване на
унисъзидателната центитална икономическа енергия (unimaking centital
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената унисъзидателна центитална икономическа активност*
(unimaking centital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна центитална икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална икономическа потенциалност* (unimaking centital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна центитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното центитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателната центитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна центитална икономическа субтиначимост (унисъзидателен икономически субтицентит) и (2) унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост
(унисъзидателен икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателната центитална икономическа значимост са: унисъзидателна възпроизводствена центитална икономическа значимост*
(reproductional centital economic significance), унисъзидателна производствена центитална икономическа значимост* (unimaking production centital
economic significance), унисъзидателна разменна центитална икономическа
значимост* (unimaking exchange centital economic significance), унисъзидателна разпределителна центитална икономическа значимост* (unimaking
distributional centital economic significance), унисъзидателна потребителна
центитална икономическа значимост* (unimaking consumption centital
economic significance), унисъзидателна стопанствена центитална икономическа значимост* (unimaking protoeconomizing centital economic
significance), унисъзидателна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (unimaking post-production centital economic significance),
унисъзидателна предипотребителна центитална икономическа значимост* (unimaking before-consumption centital economic significance), унисъзидателна посредническа центитална икономическа значимост* (unimaking
intermediationary centital economic significance), унисъзидателна бизнес икономическа значимост* (unimaking business centital economic significance),
унисъзидателна алокативна центитална икономическа значимост*
(unimaking allocative centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
унисъзидателна центитална икономическа значимост* (individual
unimaking centital economic significance), фирмена унисъзидателна центитална икономическа значимост* (firm unimaking centital economic
significance), обществена унисъзидателна центитална икономическа значимост* (social unimaking centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна центитална усвоявана икономическа
значимост* (unimaking centital assimilated economic significance) и унисъзидателна центитална създавана икономическа значимост* (unimaking centital gived economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната центитална икономическа значимост са (1)
унисъзидателна сустатитна центитална икономическа значимост*
(unimaking sustatitic centital economic significance) [същото като унисъзидателен центитален икономически сустатит* (unimaking centital economic
sustatite)], (2) унисъзидателна субстатна центитална икономическа значимост* (unimaking substatum centital economic significance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически субстат* (unimaking centital
economic substatum)], (3) унисъзидателна запасова центитална икономическа значимост* (unimaking stock centital economic significance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически запас* (unimaking centital
economic stock)], (4) унисъзидателна сустатантна центитална икономическа значимост* (unimaking sustatantal centital economic significance) [същото
като унисъзидателен центитален икономически сустатант* (unimaking
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

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

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

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking centital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически обтицентит,
унисъзидателна центитална икономическа заделеност, унисъзидателен
центитален икономически интерес, (*) – унисъзидателен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект*
(subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за унисъзи165

574

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателна
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
обтиунисъзидателност*
(economic
obtiunimakingness), последната като единство на икономическа обтисъзидателност* (economic obtimakingness) и икономическо обтиизпълнение*
(economic obtiimplementation); съзидателна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителна центитална икономическа обтизначимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical unimaking economic appraisement), което е същото като субектностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous unimaking
economic appraisement). Унисъзидателната центиталната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната центитална
обтиикономическа енергия* (unimaking centital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална обтиикономическа активност* (unimaking centital
obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена унисъзидателна центитална обтиикономическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална обтиикономическа потенциалност* (unimaking centital obtieconomic potentiality) (вж.
обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното
центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост са:
унисъзидателна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (unimaking reproductional centital economic obtisignificance), унисъзидателна производствена центитална икономическа обтизначимост*
(unimaking production centital economic obtisignificance), унисъзидателна разменна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking exchange
centital economic obtisignificance), унисъзидателна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking distributional centital
economic obtisignificance), унисъзидателна потребителна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking consumption centital economic obtisignificance), унисъзидателна стопанствена центитална икономическа обтизначимост* (unimaking protoeconomizing centital economic obtisignificance),
унисъзидателна следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (unimaking post-production centital economic obtisignificance),
унисъзидателна
предипотребителна
центитална
икономическа
обтизначимост*
(unimaking
before-consumption
centital
economic
obtisignificance), унисъзидателна посредническа центитална икономическа
обтизначимост*
(unimaking
intermediationary
centital
economic
obtisignificance), унисъзидателна бизнес икономическа обтизначимост*
(unimaking business centital economic obtisignificance), унисъзидателна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking allocative
centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна
центитална икономическа обтизначимост* (individual unimaking centital
economic obtisignificance), фирмена унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост* (firm unimaking centital economic obtisignificance), обществена унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост*
(social unimaking centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (unimaking centital assimilated economic obtisignificance) и унисъзидателна центитална създавана икономическа обтизначимост*
(unimaking centital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост са
(1) унисъзидателна сустатитна центитална икономическа обтизначи168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (unimaking sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически обтисустатит* (unimaking
centital economic obtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна центитална
икономическа обтизначимост* (unimaking substatum centital economic
obtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически
обтисубстат* (unimaking centital economic obtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова центитална икономическа обтизначимост* (unimaking
stock centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически обтизапас* (unimaking centital economic obtistock)], (4)
унисъзидателна сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически обтисустатант* (unimaking
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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;

(центитален
икономически
обтизапас;

(центитален
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

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 състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (unimaking centital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икономически субтицентит, унисъзидателен икономически диспотант, (*) – унисъзидателен центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икономически субект [на субективностен унисъзидателен икономически субект* (subjectivitical unimaking economic subject)] за нейния унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначи176
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост и унисъзидателна 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 субтиунисъзидателност* (economic subtiunimakingness), последната като единство на икономическа субтисъзидателност* (economic subtimakingness) и икономическо
субтиизпълнение* (economic subtiimplementation); съзидателна центитална
икономическа субтизначимост и изпълнителна центитална икономическа
субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Унисъзидателната центитална икономическа
субтизначимост е унисъзидателен икономически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субективностна унисъзидателна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна унисъзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical unimaking economic appraisement),
което е същото като субективистична унисъзидателен икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Унисъзидателната центиталната
икономическа субтизначимост е форма на съществуване на унисъзидателната центитална субтиикономическа енергия* (unimaking centital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална субтиикономическа
активност* (unimaking centital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена унисъзидателна центитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална субтиикономическа потенциалност* (unimaking
centital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателната центитална икономическа субтизначимост са:
унисъзидателна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (unimaking reproductional centital economic subtisignificance), унисъзидателна производствена центитална икономическа субтизначимост*
(unimaking production centital economic subtisignificance), унисъзидателна разменна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking exchange
centital economic subtisignificance), унисъзидателна разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking distributional centital
economic subtisignificance), унисъзидателна потребителна центитална
икономическа субтизначимост* (unimaking consumption centital economic
subtisignificance), унисъзидателна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (unimaking protoeconomizing centital economic
subtisignificance), унисъзидателна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (unimaking post-production centital economic
subtisignificance), унисъзидателна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking before-consumption centital economic
subtisignificance), унисъзидателна посредническа центитална икономическа субтизначимост* (unimaking intermediationary centital economic subtisignificance), унисъзидателна бизнес икономическа субтизначимост*
(unimaking business centital economic subtisignificance), унисъзидателна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking allocative
centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост* (individual unimaking
centital economic subtisignificance), фирмена унисъзидателна центитална
икономическа субтизначимост* (firm unimaking centital economic
subtisignificance), обществена унисъзидателна центитална икономическа
субтизначимост* (social unimaking centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (unimaking centital assimilated economic subtisignificance) и
унисъзидателна центитална създавана икономическа субтизначимост*
(unimaking centital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателната центитална икономическа субтизначимост са
(1) унисъзидателна сустатитна центитална икономическа субтизначи179
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (unimaking sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически субтисустатит* (unimaking
centital economic subtisustatite)], (2) унисъзидателна субстатна центитална
икономическа субтизначимост* (unimaking substatum centital economic
subtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически
субтисубстат* (unimaking centital economic subtisubstatum)], (3) унисъзидателна запасова центитална икономическа субтизначимост* (unimaking
stock centital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически субтизапас* (unimaking centital economic subtistock)],
(4) унисъзидателна сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически субтисустатант* (unimaking
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателната 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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking centital ecorenomic allotment) – същото като унисъзидателен икореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (unimaking centital ecotechnomic assignment) – същото като унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking centital ecotechnomic allotment) – същото като унисъзи-
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен центитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен иконотехмически обтицентит.
УНИСЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unimaking centital ecounirenomic allotment) – същото като унисъзидателен икоуниреномически обтицентит и като унисъзидателен центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически обтисубстантит, унисъзидателна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical
unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтисубективит и унисъзидателен икономически интерес) и унисъзидателен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиобективит и като унисъзидателна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за унисъзидателна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателно икономическа обтизначимост и унисъзидателен икотехномически обтипринос) и унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната икономическа обтизначимост е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа обтисъзидателност* (ecocorenomic obtimakingness) и икокореномическо обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation); съзидателно
икокореномическо обтиучастие и изпълнително икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателното икокореномическо обтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е обективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
unimaking
ecocorenomic
appraisement). Унисъзидателното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на унисъзидателната обтиикокореномическа енергия*
(unimaking obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и
1
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на признаване на приложената унисъзидателна обтиикокореномическа активност* (unimaking obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
обтиикокореномическа
потенциалност*
(unimaking
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икокореномическо обтиучастие е обективен унисъзидателен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим
унисъзидателен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable
unimaking ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван унисъзидателен
икокореномически ингредиент* (objectively-required unimaking ecocorenomic
ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо унисъзидателно икокореномическо участие* (objectively-indispensable unimaking ecocorenomic
participation (share)) [на обективно-изисквано унисъзидателен икокореномическо участие* (objectively-required unimaking ecocorenomic participation
(share)]. По-своята природа той е оптимален унисъзидателен икокореномически ингредиент* (optimal unimaking ecocorenomic ingredient) [в частност
оптимално унисъзидателно икокореномическо участие* (optimal unimaking
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 унисъзидателно
икокореномическо участие* (individual objectively-indispensable unimaking
ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо унисъзидателно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо
унисъзидателно икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable
unimaking ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо
унисъзидателно икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо унисъзидателно икокореномическо участие* (social objectivelyindispensable unimaking ecocorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо унисъзидателно икокореномическо участие и т.н.
2

599

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на унисъзидателния икокореномически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателното икокореномическо обтиучастие са: (1) унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтитрансцентит, същото като унисъзидателна икокореномическа зададеност и като унисъзидателна икокореномическа заделеност), (2)
унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като
унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност), (3) унисъзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтицентит и като унисъзидателен центитална икокореномическа заделеност), (4) унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като
унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2
и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икокореномическо
обтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално
икокореномическо обтиучастие.

3

600

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС инцентитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално
икокореномическо
участие)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС инцентитално

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

УС инцентитално

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически
субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икокореномическо участие;
УС икокореномически субстантит

УС икоуниреномическо субтиучастие;

УС икокореномическо субтиучастие;

УС икоуниреномически субтисубстантит;

УС икокореномически субтисубстантит;

УС икоуниреномическа реализираност

УС икокореномическа реализираност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

УС икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтисубстантит;
УС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 унисъзидателното икокореномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (unimaking
reproductional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено икокореномическо обтиучастие* (unimaking production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно икокореномическо обтиучастие* (unimaking exchange ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разпределително икокореномическо обтиучастие* (unimaking distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно
потребително
икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено икокореномическо обтиучастие* (unimaking
12
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно
следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (unimaking postproduction ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (unimaking beforeconsumption ecocorenomic obtiparti-cipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо икокореномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес икокореномическо обтиучастие* (unimaking business ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно алокативно икокореномическо обтиучастие*
(unimaking allocative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икокореномическо обтиучастие* (individual
unimaking ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно
икокореномическо
обтиучастие*
(firm
unimaking
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно икокореномическо
обтиучастие* (social unimaking ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икокореномическо обтиучастие* (unimaking assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно създавано икокореномическо обтиучастие* (unimaking gived
ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно
икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтизапас), (4) унисъзидателно сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
(unimaking ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически
субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект*
(substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото въз18
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисубективит) и унисъзидателен икотехномически
субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за унисъзидателно икореномическо субтиучастие
(в т.ч. и за унисъзидателна икономическа субтизначимост и унисъзидателен
икотехномически субтипринос) и унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически субтипринос; една от
разновидностите на икокореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтиунисъзидателност*
(ecorenomic subtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа субтисъзидателност* (ecocorenomic subtimakingness) и икокореномическо субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation); съзидателно
икокореномическо субтиучастие и изпълнително икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икокореномическо субтиучастие е
унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement). Унисъзидателното икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на унисъзидателната субтиикокореномическа енергия*
(unimaking subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената унисъзидателна субтиикокореномическа активност* (unimaking subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна
субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икокореномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на унисъзидателния икокореномически субект, който формира
структурата на унисъзидателния икокореномически субтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този сми19
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие са:
(1) унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит и същото
като унисъзидателен икокореномическа ценностност и като унисъзидателна
икокореномическа отдаденост), (2) унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически
субтиинцентит и като унисъзидателна икокореномическа феност), (3) унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтицентит и като унисъзидателен икокореномически диспотант), (4) унисъзидателно уницентитално икокореномическо
субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтиуницентит и като унисъзидателен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС инцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално
икокореномическо
участие)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС инцентитално

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

УС инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен;
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икокореномическо участие;
УС икокореномичес-ки субстантит

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически
субтисубстантит;

УС икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтисубстантит;

УС икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтисубстантит;

УС икореномическа
реализираност

УС икоуниреномичес-ка реализираност

УС икокореномическа реализираност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

УС икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтисубстантит;
УС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 икокореномическа реализираност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 унисъзидателното икокореномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (unimaking
reproductional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
производствено икокореномическо субтиучастие* (unimaking production
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно икокореномическо
субтиучастие*
(unimaking
exchange
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително икокорено29
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо
субтиучастие*
(unimaking
distributional
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително икокореномическо субтиучастие* (unimaking consumption ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно стопанствено икокореномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно следпроизводствено икокореномическо субтиучастие*
(unimaking post-production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
предипотребително
икокореномическо
субтиучастие*
(unimaking before-consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо икокореномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
бизнес икокореномическо субтиучастие* (unimaking business ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно икокореномическо субтиучастие* (unimaking allocative ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икокореномическо
субтиучастие* (individual ecocorenomic unimaking subtiparticipation
(subtishare)), фирмено унисъзидателно икокореномическо субтиучастие*
(firm unimaking ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно
икокореномическо
субтиучастие*
(social
unimaking
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икокореномическо субтиучастие* (unimaking assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно създавано икокореномическо субтиучастие* (unimaking gived
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтизапас), (4)
унисъзидателно сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като
унисъзидателен икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(unimaking ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен
икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща ико37
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа дизюнкция) от унисъзидателна икономическа значимост (същото
като унисъзидателен икономически субективит) и унисъзидателен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически обективит)
(както и общо понятие за унисъзидателно икореномическо участие (в т.ч. и за
унисъзидателна икономическа значимост и унисъзидателен икотехномически
принос) и унисъзидателно икоуниреномическо участие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната икономическа значимост е унисъзидателна икономическа оценка на
унисъзидателния икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness)
и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателно
икокореномическо участие и изпълнително икокореномическо участие, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за унисъзидателно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтисубстантит) и
унисъзидателно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен
икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Унисъзидателното икокореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната икокореномическа енергия* (unimaking ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна икокореномическа активност* (unimaking ecocorenomic activity)
(вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна
икокореномическа
потенциалност*
(unimaking
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икокореномическо участие акцентира върху дейността
на унисъзидателния икокореномически субект, който формира структурата на
унисъзидателния 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 унисъзидателното икокореномическо участие са: (1) унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически трансцентит), (2) унисъзидателно инцентитално икокореномическо
участие (същото като унисъзидателен икокореномически инцентит), (3) уни38
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно центитално икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически центит), (4) унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икокореномическо участие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС инцентитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално
икокореномическо
участие)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС инцентитално

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

УС инцентитално

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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) унисъзидателно икокореномическо субтиучастие (унисъзидателен икоко40

637

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически субтисубстантит) и (2) унисъзидателно икокореномическо обтиучастие (унисъзидателен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икокореномическо участие;
УС икокореномически субстантит

УС икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтисубстантит;

УС икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтисубстантит;

УС икоуниреномическа реализираност

УС икокореномическа реализираност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

УС икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтисубстантит;
УС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икокореномическо участие и неговите разновидности (УС –
унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното икокореномическо участие са: унисъзидателно
възпроизводствено икокореномическо участие* (unimaking reproductional
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено икокореномическо участие* (unimaking production ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно разменно икокореномическо участие* (unimaking exchange
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително икокореномическо участие* (unimaking distributional ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно потребително икокореномическо участие*
(unimaking consumption ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно
стопанствено икокореномическо участие* (unimaking protoeconomizing
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено икокореномическо участие* (unimaking post-production ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно предипотребително икокореномическо участие*
(unimaking before-consumption ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо икокореномическо участие* (unimaking intermediationary ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес икокореноми46
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическо участие* (unimaking business ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно алокативно икокореномическо участие*
(unimaking allocative ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икокореномическо участие* (individual unimaking
ecocorenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно икокореномическо участие* (firm unimaking ecocorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно икокореномическо участие* (social unimaking
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икокореномическо участие*
(unimaking assimilated ecocorenomic participation (share)) и унисъзидателно
създавано икокореномическо участие* (unimaking gived ecocorenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо участие (същото като унисъзидателен
икокореномически сустатит), (2) унисъзидателно субстатно икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически субстат), (3)
унисъзидателно запасово икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически запас), (4) унисъзидателно сустатантно икокореномическо участие (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

48

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномипригодност}
ческа пригодност}
(вид специфант на икокореномическа суперстанта)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

50

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
ческа изгодност}
(вид съдържа- (вид съдържание на икоко- ние на икокоререномическа
номически суссуперстанта)
тант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (unimaking
ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
унисъзидателно икокореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно центитално икокореномическо участие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (unimaking
ecorenomic obticentite) – същото като унисъзидателна центитална икореномическа заделеност и като унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически обтисубстантит,
унисъзидателен икореномическа заделеност (*) – икореномически ингреди51
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент, който като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен икореномически унисъзидателен субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)]
във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна
икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
обтисубективит и като унисъзидателен икономически интерес) и унисъзидателен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиобективит и като унисъзидателна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната като единство
на икореномическа обтисъзидателност* (ecorenomic obtimakingness) и икореномическо обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation); съзидателно
икореномическо обтиучастие и изпълнително икореномическо обтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икореномическо обтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical unimaking ecorenomic appraisement). Унисъзидателното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната обтиикореномическа енергия* (unimaking obtiecorenomic energy)
(вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
унисъзидателна
обтиикореномическа
активност*
(unimaking
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна обтиикореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена унисъзидателна обтиикореномическа потенциалност* (unimaking obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икореномическо обтиучастие е обективен унисъзидателен икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим унисъзидателен икореномически ингредиент* (objectively-indispensable unimaking
ecorenomic ingredient) [на обективно-изискван унисъзидателен икореномически ингредиент* (objectively-required unimaking ecorenomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходимо унисъзидателно икореномическо
52
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (objectively-indispensable unimaking ecorenomic participation (share))
[на обективно-изисквано унисъзидателно икореномическо участие*
(objectively-required unimaking ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален унисъзидателен икореномически ингредиент*
(optimal unimaking ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо унисъзидателно участие* (optimal unimaking 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 унисъзидателно икореномическо
участие*
(individual
objectively-indispensable
unimaking
ecorenomic
participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо унисъзидателно
икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо унисъзидателно
икореномическо участие* (firm objectively-indispensable unimaking ecorenomic
participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо унисъзидателно икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо унисъзидателно
икореномическо участие* (social objectively-indispensable unimaking
ecorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо унисъзидателно икореномическо участие и т.н.
Унисъзидателното икореномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на унисъзидателния икореномически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателното икореномическо обтиучастие са: (1) унисъзидателно
трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит, същото като унисъзидателна икореномическа зададеност и като унисъзидателна икореномическа заделеност),
(2) унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като
унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателна ин53

650

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икореномическа заделеност), (3) унисъзидателно центитално
икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
обтицентит и като унисъзидателна центитална икореномическа заделеност), (4) унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако
не е посочено друго, под унисъзидателно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентиталното икореномическо
обтиучастие.

54
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

УС инцентитално икореномическо участие;
УС кореномически инцентит
(УС инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателна икономическа обтизначимост (унисъзидателен икономически обтисубекивит и като унисъзидателен икономически интерес) и (2) унисъзидателен
икотехномически обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтиобекивит и като унисъзидателна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

58

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ

655

Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРОУ
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

Унисъзидателната икономическа обтизначимост и унисъзидателният икотехномическият обтипринос като разновидности на унисъзидателното икореномическо обтиучастие (то е или унисъзидателна икономическа обтизначимост, или унисъзидателен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен дялов
икореномически
обтидиспозат
(unimaking
partitionary
ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно икореномическо обтиучастие е унисъзидателен дялов икореномически обтидиспозант (unimaking partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на унисъзидателното икореномическо обтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на унисъзидателната икономическата об63
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост obpardis и унисъзидателния икотехномически обтипринос
obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат унисъзидателната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна
икономическа оценка* (unimaking economic estimatе) на унисъзидателния
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 унисъзидателния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
обтипринос (average economic estimatе of the unimaking ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
обтипринос (marginal economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното икореномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (unimaking
reproductional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено икореномическо обтиучастие* (unimaking production ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно икореномическо обтиучастие* (unimaking exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително икореномическо обтиучастие* (unimaking
distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потре64
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бително икореномическо обтиучастие* (unimaking consumption ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено икореномическо
обтиучастие* (unimaking proto-economizing ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (unimaking post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно предипотребително икореномическо обтиучастие*
(unimaking before-consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо икореномическо обтиучастие* (unimaking
intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес икореномическо обтиучастие* (unimaking business ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно икореномическо
обтиучастие* (unimaking allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икореномическо обтиучастие*
(individual unimaking ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно икореномическо обтиучастие* (firm unimaking ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно икореномическо
обтиучастие* (social unimaking ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икореномическо обтиучастие*
(unimaking assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно създавано икореномическо обтиучастие* (unimaking gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икореномическо обтиучастие (същото
като унисъзидателен икореномически обтизапас), (4) унисъзидателно сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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]

66

663

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (unimaking
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателeн икореномически субект
[на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект*
(substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна икономическа субтизначимост
(същото като унисъзидателен икономически субтисубективит) и унисъзида69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на
икореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness),
последната като единство на икореномическа субтисъзидателност*
(ecorenomic subtimakingness) и икореномическо субтиизпълнение*
(ecorenomic subtiimplementation); съзидателно икореномическо субтиучастие
и изпълнително икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икореномическо субтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна икореномическа унисъзидателна оценка* (subjectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement). Унисъзидателното икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната
субтиикореномическа енергия* (unimaking subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна субтиикореномическа активност* (unimaking subtiecorenomic
activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
унисъзидателна субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна субтиикореномическа потенциалност*
(unimaking subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икореномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на унисъзидателния икореномически субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателното икореномическо субтиучастие са: (1) унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтитрансцентит и същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателна икореномическа
отдаденост), (2) унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтиинцентит и като
унисъзидателна икореномическа феност), (3) унисъзидателно центитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
субтицентит и като унисъзидателен икореномически диспотант), (4) унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтиуницентит и като унисъзидателен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икореномическо
участие;
УС икореномически трансцентит
(УС трансцентитално икореномическо
участие;
УС икореномическо
участие)

УС инцентитално икореномическо участие;
УС кореномически инцентит
(УС инцентитално икореномическо участие)

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

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

УС инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтиинцентит
(УС икореномиеска феност)

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

УС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална икореномическа
заделеност;
УСикореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателна икономическа субтизначимост (унисъзидателен икономически субтисубекивит) и (2) унисъзидателен икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (УС –
унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното икореномическото субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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;

Унисъзидателната икономическа субтизначимост и унисъзидателният
икотехномическият субтипринос като разновидности на унисъзидателното
икореномическо субтиучастие (то е или унисъзидателна икономическа субтизначимост, или унисъзидателен икотехномически субтипринос, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен
дялов икореномически субтидиспозат (unimaking partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно икореномическо субтиучастие е унисъзидателен дялов икореномически субтидиспозант (unimaking partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореноми80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически
субтидиспозант subpardis (на унисъзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната икономическа субтизначимост subpardis и унисъзидателния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
дяловия икореномически субтидиспозат унисъзидателната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна икономическа оценка* (unimaking economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
субтипринос (average economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното икореномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (unimaking
reproductional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено икореномическо субтиучастие* (unimaking production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно икорено81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо субтиучастие* (unimaking exchange ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно разпределително икореномическо субтиучастие* (unimaking distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително икореномическо субтиучастие* (unimaking
consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено икореномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (unimaking post-production ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително икореномическо
субтиучастие*
(unimaking
before-consumption
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо икореномическо субтиучастие* (unimaking intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно бизнес икореномическо субтиучастие*
(unimaking business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
алокативно икореномическо субтиучастие* (unimaking allocative ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно
икореномическо
субтиучастие*
(individual
unimaking
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно икореномическо
субтиучастие* (firm unimaking ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно икореномическо субтиучастие* (social
unimaking ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икореномическо субтиучастие*
(unimaking assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно създавано икореномическо субтиучастие* (unimaking gived
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
субтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икореномическо субтиучастие
(същото като унисъзидателен икореномически субтизапас), (4) унисъзидателно сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен
икореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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)

85

682

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(unimaking ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субстантит, (*) – икореномически
ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен
икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна икономическа
значимост (същото като унисъзидателен икономически субективит) и унисъзидателен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехно87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обективит), както и общо понятие за унисъзидателно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтисубстантит) и унисъзидателно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness),
последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic
makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателно икореномическо участие и изпълнително икореномическо участие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната икореномическа енергия* (unimaking
ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената унисъзидателна икореномическа активност* (unimaking
ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна икореномическа потенциалност*
(unimaking ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Унисъзидателното икореномическо участие акцентира върху дейността на
унисъзидателния икореномическия субект, който формира структурата на
унисъзидателния 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) унисъзидателно трансцентитално икореномическо
участие (същото като унисъзидателен икореномически трансцентит), (2)
унисъзидателно инцентитално икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически инцентит), (3) унисъзидателно центитално икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически центит),
(4) унисъзидателно уницентитално икореномическо участие (същото като
унисъзидателен икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икореномическо участие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие.
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УС трансцентитално икореномическо
участие;
УС икореномически трансцентит
(УС трансцентитално икореномическо
участие;
УС икореномическо
участие)

УС инцентитално икореномическо участие;
УС кореномически инцентит
(УС инцентитално икореномическо участие)

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

УС трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

УС икореномически субтитрансцентит
(УС икореномическа
ценностност;
УС икореномическа
отдаденост)

УС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална икореномическазаделеност;
УС икореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното икореномическо участие са (1) унисъзидателна
икономическа значимост (унисъзидателен икономически субекивит) и (2) унисъзидателен икотехномически принос (унисъзидателен икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности
са (1) унисъзидателно икореномическо субтиучастие (унисъзидателен икореномически субтисубстантит) и (2) унисъзидателно икореномическо обтиучастие (унисъзидателен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икореномическо участие;
УС икореномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтисубстантит;
УС икореномическа
реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтисубстантит;
УС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)

93

{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]

Унисъзидателната икономическа значимост и унисъзидателният икотехномически принос като разновидности на унисъзидателното икореномическо
участие (то е или унисъзидателна икономическа значимост, или унисъзидателен икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен дялов икореномически диспозат (unimaking partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно икореномическо участие е унисъзидателен дялов икореномически диспозант (unimaking partitionary ecorenomic disposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия
икореномически диспозант pardis (на унисъзидателното икореномическо
участие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната икономическа значимост pardis и унисъзидателния икотехномически принос pardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат унисъзидателната икономическа значимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна икономическа оценка*
(unimaking economic estimatе) на унисъзидателния икотехномически принос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически принос (total economic estimatе of the unimaking ecotechnomic
contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
принос (average economic estimatе of the unimaking ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на унисъзидателния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the unimaking ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното икореномическо участие са: унисъзидателно
възпроизводствено икореномическо участие* (unimaking reproductional
ecorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено икореномическо участие* (unimaking production ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно икореномическо участие* (unimaking exchange
ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително икореномическо участие* (unimaking distributional ecorenomic participation (share)),
унисъзидателно потребително икореномическо участие* (unimaking
consumption ecorenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено
икореномическо участие*
(unimaking
protoeconomizing
ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено икореномическо
участие* (unimaking post-production ecorenomic participation (share)), унисъзидателно предипотребително икореномическо участие* (unimaking beforeconsumption ecorenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо
икореномическо участие* (unimaking intermediationary ecorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес икореномическо участие* (unimaking
business ecorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно икореномическо участие* (unimaking allocative ecorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност се разграничават индивидуално унисъзидателно икореномическо участие* (individual unimaking ecorenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно икореномическо участие* (firm unimaking ecorenomic participation
(share)), обществено унисъзидателно икореномическо участие* (social
unimaking ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икореномическо участие*
(unimaking assimilated ecorenomic participation (share)) и унисъзидателно създавано икореномическо участие* (unimaking gived ecorenomic participation
(share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически сустатит), (2) унисъзидателно субстатно икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически субстат), (3) унисъзидателно запасово икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически запас), (4) унисъзидателно сустатантно икореномическо участие
(същото като унисъзидателен икореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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]

97

694

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволе-ност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

[цялостно състо-яние на вътреш-ното
същество на
ИРУ]
{субстатна

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ
ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
унисъзидателно икореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо участие;
унисъзидателно центитално икореномическо участие.

(unimaking

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (unimaking
ecotechnomic diligence) – същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателна икотехномическа ценност.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит, унисъзидателна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстан100

697

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical
unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
унисъзидателна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен
икономически обтисубективит и унисъзидателен икономически интерес) и
унисъзидателен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен
икотехномически обтиобективит и като унисъзидателна икотехномическа
зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата обтиунисъзидателност*
(ecounirenomic obtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа обтисъзидателност* (ecounirenomic obtimakingness) и икоуниреномическо обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation); съзидателно
икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие е
унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecounirenomic
appraisement). Унисъзидателното икоуниреномическото обтиучастие е форма
на съществуване на унисъзидателната обтиикоуниреномическа енергия*
(unimaking obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна обтиикоуниреномическа активност* (unimaking obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unimaking
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие е обективен унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим
унисъзидателен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable
unimaking ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван унисъзидателен
икоуниреномически
ингредиент*
(objectively-required
unimaking
ecounirenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо унисъзидателно икоуниреномическо участие* (objectively-indispensable unimaking
ecounirenomic participation (share)) [на обективно-изисквано унисъзидателно
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо участие* (objectively-required unimaking ecounirenomic
participation (share)]. По-своята природа той е оптимален унисъзидателен
икоуниреномически ингредиент* (optimal unimaking ecounirenomic ingredient)
[в частност оптимално унисъзидателно икоуниреномическо участие*
(optimal unimaking 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 унисъзидателно икоуниреномическо участие* (individual
objectively-indispensable unimaking ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо унисъзидателно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо унисъзидателно икоуниреномическо
участие* (firm objectively-indispensable unimaking ecounirenomic participation
(share)) (съкратено: фирменонеобходимо унисъзидателно икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо унисъзидателно икоуниреномическо участие* (social objectively-indispensable unimaking ecounirenomic
participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо унисъзидателно
икоуниреномическо участие и т.н.
Унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на унисъзидателния икоуниреномически субект, който формира
структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие
са: (1) унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(същото като унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит, същото
като унисъзидателна икоуниреномическа зададеност и като унисъзидателна
икоуниреномическа заделеност), (2) унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа заде102
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------леност), (3) унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие
(същото като унисъзидателен икоуниреномически обтицентит и като унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност), (4) унисъзидателно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се
подразбира унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС инцентитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

УС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит
(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен;
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтисубстантит;
УС икоуниреномическа реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от
разновидностите)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
reproductional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
exchange
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking distributional ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно потребително икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно
следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking postproduction ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking beforeconsumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking business ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно алокативно икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking allocative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие* (individual
unimaking ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие* (firm unimaking ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно икоуниреномическо
обтиучастие* (social unimaking ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (unimaking assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно създавано икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking gived
ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икоуниреномическо
обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтизапас),
(4) унисъзидателно сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото
като унисъзидателен 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 унисъзидателното 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)

114

711

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

118

{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
(unimaking ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква унисъзидателна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически унисъзидателен субект [на субстантивностен унисъзидателен
икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)]
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна икономическа
субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисубективит) и унисъзидателен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтиунисъзидателност* (ecounirenomic subtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа субтисъзидателност*
(ecounirenomic subtimakingness) и икоуниреномическо субтиизпълнение*
(ecounirenomic subtiimplementation); съзидателно икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement). Унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната
субтиикоуниреномическа
енергия*
(unimaking
subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна субтиикоуниреномическа активност* (unimaking subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unimaking
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на унисъзидателния икоуниреномически субект, който формира
структурата на унисъзидателния 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) унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
унисъзидателен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като унисъзидателна икоуниреномическа ценностност и като унисъзидателна икоунире120
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа отдаденост), (2) унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтиинцентит и като унисъзидателна икоуниреномическа феност), (3) унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтицентит и като унисъзидателен икоуниреномически диспотант), (4) унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтиуницентит и като унисъзидателен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икоуниреномическо
субтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС инцентитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално
икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС инцентитално

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

УС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоунирено-мически обтиинцентит
(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоунирено-мически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен;
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС икономическа
значимост;
УС икономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтисубстантит;
УС икоуниреномическа реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от
разновидностите)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ

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)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстантит)
[цялостно със-

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

тояние 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)

{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
производствено икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking production
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно икоу(unimaking
exchange
ecounirenomic
ниреномическо
субтиучастие*
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително икоунире130
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо
субтиучастие*
(unimaking
distributional
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
consumption
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking post-production ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
intermediationary
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
business
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking allocative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие*
(individual unimaking ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие* (firm unimaking
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно
икоуниреномическо субтиучастие* (social unimaking ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно създавано икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като
унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит), (2) унисъзидателно субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтисубстат), (3) унисъзидателно запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтизапас), (4) унисъзидателно сустатантно икоуниреномическо субтиучастие
(същото като унисъзидателен икоуниреномически субтисустатант). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическо131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното 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
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисустатит)

(работен икоуниреномически
субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстан-тит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същест-во на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното
същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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външното същество на
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(вид съдържание на икоуниреномическа
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
(unimaking ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна икономическа значи137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост (същото като унисъзидателен икономически субективит) и унисъзидателен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит) и унисъзидателно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически
обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness), последната като
единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness)
и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); съзидателно икоуниреномическо участие и изпълнително икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателното икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на унисъзидателната икоуниреномическа енергия* (unimaking
ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна икоуниреномическа активност*
(unimaking ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена унисъзидателна икоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна икоуниреномическа
потенциалност* (unimaking ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Унисъзидателното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на икоуниреномическия субект, който формира структурата на унисъзидателния 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 унисъзидателното икоуниреномическо участие са: (1) унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически трансцентит), (2) унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически инцентит), (3)
унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически центит), (4) унисъзидателно уницентитално
икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически
уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо участие обикновено се подразбира унисъзидателното
трансцентитално икоуниреномическо участие.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС инцентитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално
икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномиеско субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС инцентитално

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

УС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит
(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит
(УС центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (УС – унисъзидателен; 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) унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие (унисъзидателен икоу140
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномически субтисубстантит) и (2) унисъзидателно икоуниреномическо
обтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

УС икономическа
значимост;
УСикономически
субективит

УС икотехномически принос;
УС икотехномически обективит

УС икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически субстантит

УС икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтисубективит;
УС икономическа
реализираност

УС икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиобективит;
УС икотехномическа
реализираност

УС икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтисубстантит;
УС икоуниреномическа реализираност

УС икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтисубективит;
УС икономически
интерес

УС икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиобективит;
УС икотехномическа
зададеност

УС икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтисубстантит;
УС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Унисъзидателно икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС –
унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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
същ-ност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 унисъзидателното икоуниреномическо участие са: унисъзидателно възпроизводствено икоуниреномическо участие* (unimaking
reproductional ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно производствено икоуниреномическо участие* (unimaking production ecounirenomic
participation (share)), унисъзидателно разменно икоуниреномическо участие* (unimaking exchange ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно
разпределително икоуниреномическо участие* (unimaking distributional
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно потребително икоуниреномическо участие* (unimaking consumption ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно стопанствено икоуниреномическо участие*
(unimaking protoeconomizing ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено икоуниреномическо участие* (unimaking postproduction ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно предипотребително икоуниреномическо участие* (unimaking before-consumption
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо икоуниреномическо участие* (unimaking inter-mediationary ecounirenomic participation
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)), унисъзидателно бизнес икоуниреномическо участие* (unimaking
business ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно икоуниреномическо участие* (unimaking allocative ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно икоуниреномическо
участие* (individual unimaking ecounirenomic participation (share)), фирмено
унисъзидателно икоуниреномическо участие* (firm unimaking ecounirenomic
participation (share)), обществено унисъзидателно икоуниреномическо участие* (social unimaking ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно усвоявано икоуниреномическо участие*
(unimaking assimilated ecounirenomic participation (share)) и унисъзидателно
създавано икоуниреномическо участие* (unimaking gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен
икоуниреномически сустатит), (2) унисъзидателно субстатно икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субстат), (3)
унисъзидателно запасово икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически запас), (4) унисъзидателно сустатантно икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на унисъзидателното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРУ

(работен икоуниреномически
сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(творчески ико(творчески
униреномически икоуниреноми(творчески
субстат)
чески запас)
икоуниреноми[творческо вън[творческо
[творческо
чески субстаншно
състояние
външно състовъншно състотит)
на вътрешното
яние на цялосяние на външ[творческо
същество
на
тното същество
ното същество
външно състоИУРУ]
на ИУРУ]
на ИУРУ]
яние на ИУРУ]
{субстатна
{сустатитна
{запасова ико{икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноуниреномическа ползваема мическа полз- ческа ползваема ческа ползвазадоволеност}
задоволеност}
ваема задовоема задоволе(разновидност
леност}
ност}
на икоунирено(разновидност
(разновидност
(разновидност
мическа форма)
на форма на
на форма на
на форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа суперческа субстанстанта)
ция)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно ИУРУ
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ
(творчески икоуниреномически сустатант)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състо{икоуниреноми- яние на цялостческа задоволе- ното същество
на ИУРУ]
ност}
{сустатитна
[външно съсикоуниренотояние на
мическа задоИУРУ]
воленост}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задово- ческа задоволеленост}
ност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа изгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (unimaking
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
унисъзидателно икоуниреномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически обтиинцентит, унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на
субстантивностен
унисъзидателен
икокореномически
субект*
(substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото
като унисъзидателен икономически обтиинцентит) и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос) и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален техномически обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата
обтиунисъзидателност*
(ecorenomic
obtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа обтисъзидателност* (ecocorenomic obtimakingness) и икокореномическо обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation); съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателена
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна унисъзидателена икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement) на феноменно
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнище. Унисъзидателното инцентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална обтиикокореномическа енергия* (unimaking incentital obtiecocorenomic energy) (вж.
обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
унисъзидателна инцентитална обтиикокореномическа активност*
(unimaking incentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална обтиикокореномическа потенциалност*
(unimaking incentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното
икореномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

УС инцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално икокореномическо участие)

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит

УС нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (unimaking reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking production incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (unimaking exchange incentital ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)),
унисъзидателно
разпределително
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking distributional
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking protoeconomizing incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking
post-production
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking allocative incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (individual unimaking incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (firm unimaking incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено унисъзидателно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (social unimaking incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо обтиучастие* (unimaking assimilated ecocorenomic subtiparticipation
4
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано икокореномическо
обтиучастие* (unimaking gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически
обтисустатит* (unimaking incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстат*
(unimaking incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking stock
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтизапас* (unimaking incentital
ecocorenomic obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking
sustatantal
incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисустатант* (unimaking 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

754

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

10

759

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 инцентиталнаикокореномическа
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически
номически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субтиинцентит, унисъзидателна икокореномическа феност, (*) – унисъзидателен инцентитален икокореномически ингредиент,
който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical
12
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиинцентит) и унисъзидателен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос) и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа субтисъзидателност*
(ecocorenomic subtimakingness) и икокореномическо субтиизпълнение*
(ecocorenomic subtiimplementation); съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално икокореномическо
субтиучастие е като унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна
оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна
унисъзидателна
икокореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Унисъзидателното инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална субтиикокореномическа енергия* (unimaking incentital subtiecocorenomic energy)
(вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална субтиикокореномическа активност* (unimaking incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking incentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиико13
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

УС инцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално икокореномическо участие)

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит

УС нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено унисъзидателно инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(unimaking
reproductional
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking production incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking exchange incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking distributional
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking protoeconomizing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking post-production incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual unimaking incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm unimaking incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (social unimaking incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (unimaking incentital assimilated ecocorenomic subtipar16
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (unimaking incentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит* (unimaking incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстат* (unimaking incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking stock
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтизапас* (unimaking incentital
ecocorenomic subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(unimaking
sustatantal
incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид
икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа субсмическа супермически сустанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически инцентит, (*) – унисъзидателен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
24
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна инцентитална
икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически инцентит) и унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като
унисъзидателен икотехномически инцентит) (както и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за унисъзидателна
инцентитална икономическа значимост и унисъзидателен инцентитален
икотехномически принос) и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната инцентитална икономическа значимост е
икономическа оценка на унисъзидателния инцентитални икотехномически
принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателно инцентитално
икокореномическо участие и изпълнително инцентитално икокореномическо
участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтиинцентит и същото като унисъзидателна икокореномическа
феност) и унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика).
Унисъзидателното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална икокореномическа енергия (unimaking incentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална
икокореномическа активност* (unimaking incentital ecocorenomic activity)
(вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна инцентитална икокореномическа потенциалност* (unimaking incentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

УС инцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически инцентит
(УС инцентитално икокореномическо участие)

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

УС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиинцентит
(УС икокореномическа феност)

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

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит

УС нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиинцентит
(УС инцентитална икокореномическа заделеност)

(УС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (унисъзидателен икокореномически субтиинцентит) и (2) унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие (унисъзидателен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икокореномическо
участие* (unimaking reproductional incentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно производствено инцентитално икокореномическо участие* (unimaking production incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
exchange incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
distributional incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно
потребително инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
consumption incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно
следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
post-production incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно
предипотребително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(unimaking before-consumption incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо инцентитално икокореномическо участие*
(unimaking intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
business incentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking allocative
incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие* (individual unimaking
incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие* (firm unimaking incentital ecocorenomic
participation (share)), обществено унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие* (social unimaking incentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо участие* (unimaking incentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и унисъзидателно инцентитално създавано икокореномическо
участие* (unimaking incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икокореномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икокореномически сустатит*
(unimaking incentital ecocorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
инцентитално икокореномическо участие* (unimaking substatum incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субстат* (unimaking incentital ecocorenomic
substatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икокореномическо
участие* (unimaking stock incentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икокореномически запас* (unimaking
incentital ecocorenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatantal incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически
инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически обтиинцентит, унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен инцентитален икореномически ингредиент,
който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
унисъзидателен икономически обтиинцентит и като унисъзидателен инцентитален икономически интерес) и унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната като единство на икореномическа обтисъзидателност* (ecorenomic obtimakingness) и икореномическо обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation); съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално
икореномическо обтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement) на феноменно равнище.
Унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на унисъзидателната инцентитална обтиикореномическа
енергия* (unimaking incentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална обтиикореномическа активност* (unimaking incentital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална обтиикореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална
обтиикореномическа потенциалност* (unimaking incentital obtiecorenomic
potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на унисъзидателното икореномическо обтиучастие. (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС инцентитална
икономическа
значимост;
УС икономически
инцентит
(УС инцентитално
икономическо
участие;
УС инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (унисъзидателен икономически обтиинцентит) и (2) унисъзидателен инцентитален
икотехномически обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтиинцентит).
Унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, или унисъзидателен
инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен инцентитален
дялов икореномически обтидиспозат (unimaking incentital partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие е унисъзидателен инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (unimaking incentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант iobpardis (на унисъзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост iobpardis и унисъзидателния инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на унисъзидателния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат унисъзидателната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна инцентитална икономическа оценка* (unimaking incentital economic
estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна инцентитална икономическа оценка
на унисъзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic
obticontribution),
aiobpardis =

iobpardis
iobpardis

е средната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (average
unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic
obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие са:
унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking exchange incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено инцентитално
икореномическо обтиучастие* (unimaking protoeconomizing incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено
инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking post-production
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
before-consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking allocative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual unimaking incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm unimaking incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social unimaking incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (unimaking incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(obtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано икореномическо
обтиучастие* (unimaking incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит* (unimaking incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат* (unimaking
incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking stock incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален
икореномически обтизапас* (unimaking incentital ecorenomic obtistock)], (4)
унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант* (unimaking incentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субтиинцентит, унисъзидателна икореномическа феност, (*) –
унисъзидателeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзида48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиинцентит и като унисъзидателна икономическа
феност) и унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит и като унисъзидателна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическата
субтиунисъзидателност*
(ecorenomic
subtiunimakingness), последната като единство на икореномическа субтисъзидателност* (ecorenomic subtimakingness) и икореномическо субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation); съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално икореномическо
субтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на
феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement) на феноменно равнище.
Унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на унисъзидателната инцентитална субтиикореномическа
енергия* (unimaking incentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
инцентитална субтиикореномическа активност* (unimaking incentital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална субтиикореномическа потенциалност* (unimaking incentital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС инцентитална
икономическа
значимост;
УС икономически
инцентит
(УС инцентитално
икономическо
участие;
УС инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното инцентитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (унисъзидателен икономически субтиинцентит) и (2) унисъзидателен инцентитален
икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтиинцентит).
Унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост и унисъзидателният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности
на унисъзидателното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или
унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, или унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен инцентитален дялов икореномически субтидиспозат (unimaking incentital
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие е унисъзидателен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (unimaking
incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант isubpardis (на унисъзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната инцентитална икономическа субтизначимост isubpardis и унисъзидателния инцентитален икотехномически субтипринос isubpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на унисъзидателния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат унисъзидателната инцентитална
икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна инцентитална икономическа оценка* (unimaking
incentital economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна инцентитална икономическа оценка
на унисъзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic
subticontribution),
aisubpardis =

isubpardis
isubpardis

е средната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (average unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal
unimaking incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking production incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking exchange incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking distributional incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking consumption
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking post-production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие* (unimaking intermediationary incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking business incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking allocative incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual
unimaking incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm unimaking
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (social unimaking
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (unimaking incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (unimaking incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически
субтисустатит* (unimaking incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстат*
(unimaking incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово
инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking stock incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субтизапас* (unimaking incentital ecorenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален
икореномически субтисустатант* (unimaking incentital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически инцентит,
(*) – унисъзидателен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен
икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна инцентитална
икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически инцен61
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит) и унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като
унисъзидателен икотехномически инцентит), както и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтиинцентит и същото като унисъзидателна
икореномическа феност) и унисъзидателно инцентитално икореномическо
обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтиинцентит и
като унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness), последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателно инцентитално икореномическо
участие и изпълнително инцентитално икореномическо участие, взети заедно
в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Унисъзидателното инцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална икореномическа енергия
(unimaking incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална икореномическа активност* (unimaking incentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна
инцентитална
икореномическа
потенциалност*
(unimaking incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното инцентитално икореномическо участие са (1)
унисъзидателна инцентитална икономическа значимост (унисъзидателен
икономически инцентит) и (2) унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (унисъзидателен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (унисъзидателен икореномически
субтиинцентит) и (2) унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие (унисъзидателен икореномически обтиинцентит).
Унисъзидателната инцентитална икономическа значимост и унисъзидателният инцентитален икотехномически принос като разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо участие (то е или унисъзидателна
инцентитална икономическа значимост, или унисъзидателен инцентитален
икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и
като двойка образуват унисъзидателен инцентитален дялов икореномически диспозат (unimaking incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно инцентитално икореномическо
участие е унисъзидателен инцентитален дялов икореномически диспозант
(unimaking incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния инцентитален
дялов икореномически диспозант ipardis (на икореномическото участие) е, че
двете му разновидности в лицето на унисъзидателната инцентитална икономическа значимост ipardis и унисъзидателния инцентитален икотехномически принос ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите
на унисъзидателния инцентиталения дялов икореномически диспозат унисъзидателната инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е унисъзидателна инцентитална икономическа
оценка* (unimaking incentital economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателния инцентитален икотехномически принос (total unimaking
incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic contribution),
aipardis =

ipardis
ipardis

е средната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически принос (average unimaking
incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic contribution)
и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната унисъзидателна инцентитална икономическа оценка на унисъзидателния инцентитален икотехномически принос (marginal unimaking
incentital economic estimatе of the unimaking incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо участие са: унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(unimaking reproductional incentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено инцентитално икореномическо участие*
(unimaking production incentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно инцентитално икореномическо участие* (unimaking exchange
incentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително
инцентитално икореномическо участие* (unimaking distributional incentital
ecorenomic participation (share)), унисъзидателно потребително инцентитално икореномическо участие* (unimaking consumption incentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икореномическо участие* (unimaking protoecono-mizing incentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално
икореномическо участие* (unimaking post-production incentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно предипотребително инцентитално
икореномическо участие* (unimaking before-consumption incentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно посредническо инцентитално икореномическо участие* (unimaking intermediationary incentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), унисъзидателно бизнес инцентитално икореномическо
участие* (unimaking business incentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно инцентитално икореномическо участие* (unimaking allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икореномическо участие*
(individual unimaking incentital ecorenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно инцентитално икореномическо участие* (firm unimaking
incentital ecorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно инцентитално икореномическо участие* (social unimaking incentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (unimaking incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
унисъзидателно инцентитално създавано икореномическо участие* (unimaking incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икореномическо участие са (1)
унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо участие*
(unimaking sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен инцентитален икореномически сустатит* (unimaking
incentital ecorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икореномическо участие* (unimaking substatum incentital ecorenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субстат* (unimaking incentital ecorenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икореномическо участие* (unimaking
stock incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
инцентитален икореномически запас* (unimaking incentital ecorenomic
stock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо
участие* (unimaking sustatantal incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант*
(unimaking 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 унисъзидателното инцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически
инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически
инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит, унисъзидателна инцентитална
икоуниреномическа заделеност, (*) – унисъзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна инцентитална икономическа
обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтиинцентит и
като унисъзидателен инцентитален икономически интерес) и унисъзидателен
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен
икотехномически обтиинцентит и като унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтиунисъзидателност* (ecounirenomic obtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа обтисъзидателност* (ecounirenomic obtimakingness) и икоуниреномическо обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation); съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съцидателна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecounirenomic
appraisement) на феноменно равнище. Унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната
инцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (unimaking incentital
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа активност* (unimaking incentital obtiecounirenomic activity) (вж.
обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking incentital obtiecounirenomic potentiality)
(вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие. (вж. фиг.
1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС нцентитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически инцентит
(УС инцентитално
икотехномическо
участие;
УС инцентитален
икотехномически
принос)

УС инцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит
(УС инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (unimaking reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
exchange
incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking distributional
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking post-production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (individual unimaking incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (firm unimaking incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social unimaking incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (unimaking incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipa76
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking incentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (unimaking incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (unimaking incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking stock
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (unimaking incentital
ecounirenomic obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
sustatantal
incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субтиинцентит, унисъзидателна икоуниреномическа феност, (*) – унисъзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на
субстантивностен
унисъзидателен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиинцентит и като унисъзидателна икономическа феност) и унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиинцентит и като унисъзидателна икотехномическа феност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
субтиунисъзидателност*
(ecounirenomic
subtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа субтисъзидателност* (ecounirenomic subtimakingness) и икоуниреномическо субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation); съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна
оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна
унисъзидателна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (unimaking incentital subtiecounirenomic
energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената унисъзидателна инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (unimaking incentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена унисъзидателна инцентитална субтиикоуниреномическа
потенциалност* (unimaking incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж.
субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС нцентитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически инцентит
(УС инцентитално
икотехномическо
участие;
УС инцентитален
икотехномически
принос)

УС инцентитално икоуниреномическо участие;УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

УС- инцентитална икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтиинцентит
(УС- икономическа
феност)

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит
(УС инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking reproductional incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking exchange
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
distributional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
post-production
incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
before-consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (unimaking business incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking allocative incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual unimaking
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm unimaking
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social unimaking
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking incentital assimilated ecounirenomic subtipar87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно инцентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking incentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит*
(unimaking
incentital
ecounirenomic
subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking substatum incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисубстат* (unimaking incentital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтизапас* (unimaking incentital ecounirenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант* (unimaking incentital ecounirenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически инцентит, (*) – унисъзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical
unimaking
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна инцентитална икономическа значимост (същото като икономически
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентит) и унисъзидателен инцентитален икотехномически принос (същото
като унисъзидателен икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно
единство, както и общо понятие за унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически
субтиинцентит и същото като унисъзидателна икоуниреномическа феност) и
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателна
инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от
разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност*
(ecounirenomic unimakingness), последната като единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо
участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната инцентитална
икоуниреномическа енергия (unimaking incentital ecounirenomic energy) (вж.
икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа активност* (unimaking
incentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (unimaking incentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

УС нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(УС инцентитално
икотехномическо
участие;
УС инцентитален
икотехномически
принос)

УС инцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически инцентит
(УС инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиинцентит
(УС икоуниреномическа феност)

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

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

УС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиинцентит
(УС инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически субтиинцентит) и (2) унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking reproductional incentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking production incentital ecounirenomic participation (share)),
унисъзидателно разменно инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking exchange incentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking distributional incentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking consumption incentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking protoeconomizing incentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking post-production incentital ecounirenomic participation (share)),
унисъзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking before-consumption incentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно посредническо инцентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking intermediationary incentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking business incentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие* (individual unimaking incentital ecounirenomic participation
(share)), фирмено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо
участие* (firm unimaking incentital ecounirenomic participation (share)), обществено унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие* (social
unimaking incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно инцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (unimaking incentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и унисъзидателно инцентитално създавано икоуниреномическо
участие* (unimaking incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит* (unimaking incentital ecounirenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking substatum incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат* (unimaking incentital ecounirenomic
substatum)], (3) унисъзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас*
(unimaking incentital ecounirenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно
инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatantal incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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сътворителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)
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Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

{инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
инцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

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 субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически
инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически обтитрансцентит, унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен трансцентитален
икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща иконо106
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа дизюнкция) от унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтитрансцентит
и като унисъзидателен икономически интерес) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит и като унисъзидателна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос) и унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic
obtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа обтисъзидателност* (ecocorenomic obtimakingness) и икокореномическо обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation); съзидателно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие и изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално
икокореномическо обтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Унисъзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална обтиикокореномическа енергия* (unimaking transcentital obtiecocorenomic
energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената унисъзидателна трансцентитална обтиикокореномическа
активност* (unimaking transcentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикокореномическа
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалност* (unimaking transcentital obtiecocorenomic potentiality) (вж.
обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие, унисъзидателното центитално икокореномическо обтиучастие и унисъзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие).
Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икокореномическо обтиучастие
обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореноми-чески обтитрансцентит
(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking reproductional transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking production transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking exchange
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
distributional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking post-production
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking before-consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking business transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (unimaking allocative transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm
unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(social unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(absolute unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и от110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative unimaking transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(labourly-determinate
unimaking
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate
unimaking transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано
икокореномическо обтиучастие* (unimaking transcentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икокореномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecocorenomic
obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икокореномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking stock transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икокореномически обтизапас* (unimaking transcentital ecocorenomic
obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икокореномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 субсмически сусна икокоремическа супертанция)
тант)
номически
станта)
сустит)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит, унисъзидателна икокореномическа ценностност, унисъзидателна икокореномическа отдаденост, (*) –
унисъзидателен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантив118
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтитрансцентит и като унисъзидателна икономическа ценност) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит
и като унисъзидателно икотехномическо усърдие) (както и общо понятие за
унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за
унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и унисъзидателентрансцентитален икотехномически субтипринос) и унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където унисъзидателната
трансцентитална икономическа субтизначимост е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness), последната като
единство на икокореномическа субтисъзидателност* (ecocorenomic
subtimakingness) и икокореномическо субтиизпълнение* (ecocorenomic
subtiimplementation); съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икокореномическо
субтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Унисъзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална
субтиикокореномическа енергия* (unimaking transcentital subtiecocorenomic
energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената унисъзидателна трансцентитална субтиикокореномическа активност* (unimaking transcentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидател119
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на трансцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking transcentital subtiecocorenomic
potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие, унисъзидателното центитално икокореномическо субтиучастие и унисъзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтитрансцентит

(УС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
УС икоуниреноми-ческа заделеност)

(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking reproductional transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking production
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
exchange transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking consumption transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking post-production transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(unimaking
intermediationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking business transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking allocative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual unimaking transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm unimaking transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social unimaking
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute unimaking transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително унисъзидателно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (relative unimaking transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
unimaking
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physically-determinate
unimaking transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (unimaking transcentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икокореномически
субтисустатит*
(unimaking
transcentital
ecocorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking substatum transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален
икокореномически
субтисубстат*
(unimaking
transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтизапас* (unimaking
transcentital ecocorenomic subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален
икокореномически
субтисустатант*
(unimaking transcentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиент-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически трансцентит, (*) – унисъзидателен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически трансцентит) и унисъзидателен трансцентитален
икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически
трансцентит) (както и общо понятие за унисъзидателно трансцентитално
икореномическо участие (в т.ч. за унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост и унисъзидателен трансцентитален икотехномически
принос) и унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост е унисъзидателна икономическа оценка на унисъзидателния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата
унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство
на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателно трансцентитално икокореномическо участие и изпълнително трансцентитално
икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като
унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит и като унисъзидателна
икокореномическа отдаденост) и унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически
обтитрансцентит и като унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Унисъзидателното трансцентитално
икокореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната
трансцентитална икокореномическа енергия (unimaking transcentital
ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
активност* (unimaking transcentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна трансцентитална икокореномическа потенциалност*
(unimaking transcentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномичес132
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко участие (наред със унисъзидателното уницентитално икокореномическо
участие, унисъзидателното центитално икокореномическо участие и унисъзидателното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено
друго, под унисъзидателно икокореномическо участие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг.
1).

133

882

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически трансцентит
(УС трансцентитално икокореномическо участие;
УС икокореномическо участие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

УС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтитрансцентит
(УС икокореномическа ценностност;
УС икокореномическа отдаденост)

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит

УС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореноми-чески обтитрансцентит

(УС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

(УС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
УС икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит) и (2) унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (унисъзидателен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (unimaking reproductional transcentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно производствено трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking production transcentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно разменно трансцентитално икокореномическо
участие* (unimaking exchange transcentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно разпределително трансцентитално икокореномическо
участие* (unimaking distributional transcentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно потребително трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking consumption transcentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking protoeconomizing transcentital ecocorenomic
participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking post-production transcentital
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно предипотребително
трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking beforeconsumption transcentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно
посредническо трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking
intermediationary transcentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking
business transcentital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking
allocative transcentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие*
(individual unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (firm
unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (social unimaking
transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (relative
unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната
икономическа определеност – трудово-определено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate unimaking
transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (physicallydeterminate unimaking transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се
разграничават
унисъзидателно
трансцентитално
усвоявано
икокореномическо участие* (unimaking transcentital assimilated ecocorenomic
participation (share)) и унисъзидателно трансцентитално създавано
икокореномическо участие* (unimaking transcentital gived ecocorenomic
participation
Според (share)).
възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо участие
са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо
участие* (unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически сустатит* (unimaking transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking
substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстат* (unimaking
transcentital ecocorenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking stock transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически запас* (unimaking transcentital ecocorenomic
stock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatantal transcentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически
сустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното трансцентитално икокореномическо участие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически обтитрансцентит, унисъзидателна трансцентитална
икореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект*
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна трансцентитална икономическа
обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтитрансцентит и като унисъзидателен трансцентитален икономически интерес) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като
унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит и като унисъзидателна
трансцентитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на
трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic
obtiunimakingness), последната като единство на икореномическа обтисъзидателност* (ecorenomic obtimakingness) и икореномическо обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation); съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително трансцентитално икореномическо
обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement) на същностно равнище.
Унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма
на съществуване на унисъзидателната трансцентитална обтиикореномическа енергия* (unimaking transcentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална обтиикореномическа активност* (unimaking
transcentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е
кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикореномическа потенциалност* (unimaking transcentital
obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо
обтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икореномическо
обтиучастие, унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие и
унисъзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под унисъзидателно икореномическо обтиучастие обикновено
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

УС трансцентитална икономическа субтизначимост;
УС икономически
субтитрансцентит

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

(УС икономическа
ценностност;
УС икономическа
ценност);

УС трансцентитална икономическа обтизначимост;
УС икономически
обтитрансцентит
(УС трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
УС трансцентитален
икономически интерес;
УС икономически
интерес)

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентиталното икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие
са (1) унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (унисъзидателен икономически обтитрансцентит) и (2) унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (унисъзидателен икотехномически
обтитрансцентит).
Унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие
(то е или унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост, или
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен
трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат (unimaking
transcentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие
е унисъзидателен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (unimaking transcentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния
трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на унисъзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост
tobpardis и унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос
tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на унисъзидателния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат унисъзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка* (unimaking transcentital economic estimatе) на унисъзидателния
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 унисъзидателна трансцентитална икономическа
оценка на унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтип-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ринос (total unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital ecotechnomic obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос
(average unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital
ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие*
(unimaking
reproductional
transcentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking production transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking exchange transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking distributional
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking post-production transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно пос148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редническо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking business transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (individual unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (firm unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(absolute unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourlydeterminate unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (physically-determinate unimaking transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (unimaking transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) уни149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат*
(unimaking transcentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking stock
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтизапас* (unimaking transcentital
ecorenomic obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икореномически обтисустатант* (unimaking 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.

150

899

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субтитрансцентит, унисъзидателна икореномическа
ценностност, унисъзидателна икореномическа отдаденост, (*) – унисъзидателен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)]
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна
трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтитрансцентит и като унисъзидателна икономическа
ценност) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит и като
унисъзидателно икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic
subtiunimakingness), последната като единство на икореномическа субтисъзидателност* (ecorenomic subtimakingness) и икореномическо субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation); съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително трансцентитално икореномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка
на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement) на същностно равнище.
Унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма
на съществуване на унисъзидателната трансцентитална субтиикореномическа енергия* (unimaking transcentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална субтиикореномическа активност* (unimaking
transcentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност).
То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна
трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (unimaking
transcentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо
субтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икореномическо
субтиучастие, унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие
и унисъзидателното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не
е посочено друго, под унисъзидателно икореномическо субтиучастие обикно158
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).

159

908

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (унисъзидателен икономически субтитрансцентит) и (2) унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит).
Унисъзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост и унисъзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на унисъзидателното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост,
или унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат
(unimaking transcentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно трансцентитално икореномическо
субтиучастие е унисъзидателен трансцентитален дялов икореномически
субтидиспозант (unimaking transcentital partitionary ecorenomic subtidisposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis
(на унисъзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната трансцентитална икономическа
субтизначимост tsubpardis и унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на унисъзидателния трансцентитален дялов икореномически
субтидиспозат унисъзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна
трансцентитална икономическа оценка* (unimaking transcentital economic
estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна трансцентитална икономическа
оценка на унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтип-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ринос (total unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital ecotechnomic subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос (average unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital
ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital
ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие*
(unimaking
reproductional
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking production transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking exchange
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
distributional transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking post-production transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking beforeconsumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзида162
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно посредническо трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking business transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking allocative transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual unimaking
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm unimaking
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social unimaking
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(absolute unimaking transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative unimaking transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
unimaking
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physically-determinate
unimaking transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (unimaking transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит* (unimaking transcentital ecorenomic
163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат* (unimaking transcentital ecorenomic
subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтизапас* (unimaking transcentital ecorenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънто-яние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически
трансцентит, (*) – унисъзидателен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)]
във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателна
трансцентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически трансцентит) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически трансцентит), както и общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтитрансцентит и същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и
като унисъзидателна икореномическа отдаденост) и унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит и като унисъзидателна трансцентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икореномическата
унисъзидателност*
(ecorenomic
unimakingness), последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); съзидателно трансцентитално икореномическо участие и
изпълнително трансцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална икореномическа енергия (unimaking transcentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална икореномическа активност* (unimaking transcentital ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална икореномическа потенциалност* (unimaking transcentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа
потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо
участие (наред със унисъзидателното уницентитално икореномическо участие, унисъзидателното центитално икореномическо участие и унисъзидателното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго,
под унисъзидателно икореномическо участие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

УС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтитрансцентит

(УС икореномическа ценностност;
УС икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие са
(1) унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост (унисъзидателен икономически трансцентит) и (2) унисъзидателен трансцентитален
икотехномически принос (унисъзидателен икотехномически трансцентит), а
според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие (унисъзидателен икореномически субтитрансцентит) и (2) унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (унисъзидателен икореномически обтитрансцентит).
Унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост и унисъзидателният трансцентитален икотехномически принос като разновидности на
унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие (то е или унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост, или унисъзидателен
трансцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен трансцентитален дялов икореномически диспозат (unimaking transcentital partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие е унисъзидателен трансцентитален дялов икореномически диспозант (unimaking transcentital
partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на унисъзидателния трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост tpardis и унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на унисъзидателния
трансцентиталения
дялов
икореномически
диспозат
унисъзидателната трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна трансцентитална
икономическа оценка* (unimaking transcentital economic estimatе) на
унисъзидателния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ
ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка
на унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос (total
unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос (average
unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната унисъзидателна трансцентитална икономическа оценка на
унисъзидателния трансцентитален икотехномически принос (marginal
unimaking transcentital economic estimatе of the unimaking transcentital
ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо
участие* (unimaking reproductional transcentital ecorenomic participation
(share)), унисъзидателно производствено трансцентитално икореномическо участие* (unimaking production transcentital ecorenomic participation (share)),
унисъзидателно разменно трансцентитално икореномическо участие*
(unimaking exchange transcentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително трансцентитално икореномическо участие*
(unimaking distributional transcentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно потребително трансцентитално икореномическо участие*
(unimaking consumption transcentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено трансцентитално икореномическо участие*
(unimaking protoecono-mizing transcentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (unimaking post-production transcentital ecorenomic participation (share)),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (unimaking before-consumption transcentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно посредническо трансцентитално
икореномическо участие* (unimaking intermediationary transcentital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икореномическо участие* (unimaking business transcentital ecorenomic participation
(share)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икореномическо
участие* (unimaking allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие* (individual unimaking transcentital ecorenomic participation
(share)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икореномическо
участие* (firm unimaking transcentital ecorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие* (social
unimaking transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие* (absolute
unimaking transcentital ecorenomic participation (share)) и относително унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие* (relative unimaking
transcentital ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие* (labourly-determinate unimaking transcentital
ecorenomic participation (share)) и физическо-определено унисъзидателно
трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate unimaking transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо участие* (unimaking transcentital assimilated ecorenomic participation
(share)) и унисъзидателно трансцентитално създавано икореномическо
участие* (unimaking transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (unimaking sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит*
(unimaking transcentital ecorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
трансцентитално икореномическо участие* (unimaking substatum transcen-
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икореномически субстат* (unimaking transcentital
ecorenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икореномическо участие* (unimaking stock transcentital ecorenomic participation
(share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически
запас* (unimaking transcentital ecorenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (unimaking sustatantal
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икореномически сустатант* (unimaking 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното трансцентитално икореномическо участие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит, унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически об184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титрансцентит и като унисъзидателен трансцентитален икономически интерес) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит и като
унисъзидателна трансцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно
в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата
обтиунисъзидателност*
(ecounirenomic
obtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа обтисъзидателност* (ecounirenomic obtimakingness) и икоуниреномическо обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation); съзидателно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната трансцентитална
обтиикоуниреномическа
енергия*
(unimaking
transcentital
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност* (unimaking transcentital obtiecounirenomic
activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална
обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unimaking
transcentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, унисъзидателното центитално икоуниреномическо
обтиучастие и унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно
икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

УС трансцентитал-

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

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

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

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

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

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

но икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking production
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
exchange transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking distributional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking consumption transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking protoeconomizing
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking post-production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
intermediationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking business transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual unimaking transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm unimaking transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social unimaking
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (ab188

937

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute unimaking transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
относително унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative unimaking transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(labourly-determinate
unimaking
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physically-determinate
unimaking transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking transcentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecounirenomic
obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking stock transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас* (unimaking transcentital ecounirenomic
obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(unimaking
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субтитрансцентит, унисъзидателна икоуниреномическа ценностност, унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост, (*) – унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически
субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически су196
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтитрансцентит
и като унисъзидателна икономическа ценност) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит и като унисъзидателно икотехномическо
усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите
на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икоуниреномическата субтиунисъзидателност*
(ecounirenomic subtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа субтисъзидателност* (ecounirenomic subtimakingness) и икоуниреномическо субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation); съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна унисъзидателна оценка на същностно равнище или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
unimaking
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на
унисъзидателната трансцентитална субтиикоуниреномическа енергия*
(unimaking transcentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
трансцентитална субтиикоуниреномическа активност* (unimaking
transcentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност*
(unimaking transcentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие (наред със унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, унисъзидателното центитално икоуниреномическо
197
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие и унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икоуниреномическо
субтиучастие обикновено се подразбира унисъзидателното трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).

198

947

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

УС трансцентитал-

УС трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтитрансцентит
(УС икотехномическа ценностност;
УС икотехномическо
усърдие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

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

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

но икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking reproductional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
production transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking exchange transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно разпределително трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
distributional
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking consumption
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking protoeconomizing transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking post-production transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
before-consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно посредническо трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (unimaking intermediationary transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking business transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking allocative
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual unimaking transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(firm unimaking
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social unimaking transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(absolute unimaking transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative unimaking transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
unimaking transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physically-determinate
unimaking transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking transcentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно трансцентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит*
(unimaking
transcentital
ecounirenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking substatum transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален
икоуниреномически
субтисубстат*
(unimaking
transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (unimaking
transcentital ecounirenomic subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисустатант*
(unimaking transcentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномичес201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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)

205

954

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking transcentital ecounirenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически трансцентит, (*) – унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical
unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически трансцентит) и унисъзидателен трансцентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото
като унисъзидателен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като
унисъзидателна икоуниреномическа ценностност и като унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост) и унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness),
последната като единство на икоуниреномическа съзидателност*
(ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic
implementation); съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на унисъзидателната трансцентитална икоуниреномическа
енергия (unimaking transcentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа активност* (unimaking transcentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна трансцентитална
икоуниреномическа потенциалност* (unimaking transcentital ecounirenomic
potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо участие (наред със унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо участие, унисъзидателното центитално икоуниреномическо участие и
унисъзидателното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под унисъзидателно икоуниреномическо участие обикновено се
подразбира унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

УС трансцентитален икотехномически принос;

УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически трансцентит
(УС трансцентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномическо участие)

УС икотехномически трансцентит
(УС трансцентитално икотехномическо
участие;
УС икотехномически
принос)

УС трансцентитален икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтитрансцентит

(УС икотехномическа ценностност;
УС икотехномическо усърдие)

УС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтитрансцентит
(УС икоуниреномическа ценностност;
УС икоуниреномическа отдаденост)

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

УС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтитрансцентит
(УС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
УС икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) унисъзидателно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие
са: унисъзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking reproductional transcentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking production transcentital ecounirenomic
participation (share)), унисъзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking exchange transcentital ecounirenomic
participation (share)), унисъзидателно разпределително трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(unimaking
distributional
transcentital
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking consumption
transcentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(unimaking
protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking post-production transcentital ecounirenomic participation (share)),
унисъзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking before-consumption transcentital ecounirenomic
participation (share)), унисъзидателно посредническо трансцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking
intermediationary transcentital
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking business transcentital
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking allocative transcentital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual unimaking
transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm unimaking transcentital
ecounirenomic participation (share)), обществено унисъзидателно трансцен-
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икоуниреномическо участие* (social unimaking transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
unimaking transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative
unimaking transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate unimaking transcentital ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено
унисъзидателно
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(physically-determinate unimaking transcentital ecounirenomic participation
(share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (unimaking transcentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и унисъзидателно трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (unimaking transcentital gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (unimaking transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстат*
(unimaking transcentital ecounirenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock
transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас* (unimaking transcentital ecounirenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (unimaking transcentital ecounirenomic sustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентитал213
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
изгодност}

{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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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически обтиуницентит, унисъзидателна уницентитална
икокореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен 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
унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и унисъзидателно инцентитално
икокореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна
уницентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен
икономически обтиуницентит и като унисъзидателен уницентитален икономически интерес) и унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтиуницентит и като
унисъзидателен уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо
понятие за унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие (в
т.ч. и за унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос) и унисъзидателно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната
уницентитална икономическа обтизначимост е унисъзидателна икономическа
оценка на унисъзидателния уницентиталния икотехномическия обтипринос;
една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната като единство на
икокореномическа обтисъзидателност* (ecocorenomic obtimakingness) и
икокореномическо обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation); съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното
уницентитално икокореномическо обтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантив1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical unimaking ecocorenomic appraisement). Унисъзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната
уницентитална
обтиикокореномическа
енергия*
(unimaking unicentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална обтиикокореномическа активност* (unimaking unicentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална обтиикокореномическа потенциалност* (unimaking unicentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).

2
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

УС уницентитално икоуниреномическо
участие;
УС икоуниреномически уницентит

УС уницентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически уницентит

(УС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(УС уницентитално икокореномическо участие)

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

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиуницентит

УС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтиуницентит

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

УС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиуни-центит

(УС уницентитална икореномическа
заделеност)

(УС икокореномически диспотит)

(УС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking
reproductional
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking production unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking exchange unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking distributional
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking protoeconomizing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking post-production unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking
intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking allocative unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (individual unimaking unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (firm unimaking unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social unimaking unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecocorenomic obtipartici4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно уницентитално създавано
икокореномическо обтиучастие* (unimaking unicentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически
обтисустатит* (unimaking unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстат* (unimaking unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking stock
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтизапас* (unimaking unicentital
ecocorenomic obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking
sustatantal
unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икокореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
обтиизгодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субтиуницентит, унисъзидателен икокореномически диспотит, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен
икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокоре12
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и унисъзидателно инцентитално икокореномическо
субтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиуницентит и като унисъзидателен икономически диспотит) и унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит и като унисъзидателен икотехномически диспотит) (както и общо понятие за унисъзидателно уницентитално
икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна уницентитална
икономическа субтизначимост и унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос) и унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната уницентитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на унисъзидателния уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness),
последната като единство на икокореномическа субтисъзидателност*
(ecocorenomic subtimakingness) и икокореномическо субтиизпълнение*
(ecocorenomic subtiimplementation); съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие е унисъзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking
ecocorenomic
appraisement).
Унисъзидателното
уницентитално
икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална субтиикокореномическа енергия* (unimaking
unicentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална
субтиикокореномическа активност* (unimaking unicentital subtiecocorenomic
activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично оп13
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметена унисъзидателна уницентитална субтиикокореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална
субтиикокореномическа
потенциалност*
(unimaking
unicentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

УС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтиуницентит
(УС уницентитална икореномическа
заделеност)

УС уницентитално икоуниреномическо
участие;
УС икоуниреномически уницентит

УС уницентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически уницентит

(УС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(УС уницентитално икокореномическо участие)

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиуницентит

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

УС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиуни-центит

(УС икокореномически диспотит)

(УС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking reproductional unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking production unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking exchange
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking post-production unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking business unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual unimaking unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm unimaking unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social unimaking unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecocorenomic subtipar16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно уницентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (unimaking unicentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически
субтисустатит*
(unimaking
unicentital
ecocorenomic
subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking substatum unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икокореномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecocorenomic
subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking stock unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икокореномически субтизапас* (unimaking unicentital ecocorenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икокореномически субтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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икокореномически субтиуницентит)
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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)

20

990

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен 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 икокорено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа 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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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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически уницентит, (*) – унисъзидателен уницентитален икокореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект
[на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект*
(substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото въз24

994

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие и
унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие, взети в тяхното
цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически уницентит) и унисъзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически уницентит) [както и общо понятие за унисъзидателно уницентитално
икореномическо участие (в т.ч. за унисъзидателна уницентитална икономическа значимост и унисъзидателен уницентитален икотехномически принос)
и унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където унисъзидателната уницентитална икономическа значимост е икономическа оценка
на унисъзидателния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на икокореномическа
съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателно уницентитално икокореномическо участие и изпълнително уницентитално икокореномическо участие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически
субтиуницентит и като унисъзидателен икокореномически диспотит) и унисъзидателен уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като
унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като унисъзидателен
унисъзидател уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Унисъзидателното уницентитално икокореномическо участие е форма
на съществуване на унисъзидателната уницентитална икокореномическа
енергия (unimaking unicentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална икокореномическа активност* (unimaking unicentital
ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална икокореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална икокореномическа потенциалност* (unimaking unicentital ecocorenomic potentiality)
(вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
унисъзидателното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

УС уницентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически уницентит
(УС уницентитално икоуниреномическо участие)

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

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтиуни-центит
(УС уницентитална икореномическа
заделеност)

УС уницентитално икокореномическо участие;
УС икокореномически уницентит
(УС уницентитално икокореномическо участие)

УС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтиуницентит
(УС икокореномически диспотит)

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

УС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтиуни-центит
(УС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие (унисъзидателен икокореномически субтиуницентит) и (2) унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие (унисъзидателен икокореномически
обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икокореномическо
участие* (unimaking reproductional unicentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно производствено уницентитално икокореномическо участие* (unimaking production unicentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно разменно уницентитално икокореномическо участие* (unimaking exchange unicentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно разпределително уницентитално икокореномическо
участие* (unimaking distributional unicentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно потребително уницентитално икокореномическо участие* (unimaking consumption unicentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (unimaking protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)),
унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо
участие* (unimaking post-production unicentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (unimaking before-consumption unicentital ecocorenomic
participation (share)), унисъзидателно посредническо уницентитално икокореномическо участие* (unimaking intermediationary unicentital ecocorenomic
participation (share)), унисъзидателно бизнес уницентитално икокореномическо участие* (unimaking business unicentital ecocorenomic participation
(share)), унисъзидателно алокативно уницентитално икокореномическо
участие* (unimaking allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие* (individual unimaking unicentital ecocorenomic participation
(share)), фирмено унисъзидателно уницентитално икокореномическо
участие* (firm unimaking unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие* (social
unimaking unicentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се
разграничават
унисъзидателно
уницентитално
усвоявано
икокореномическо участие* (unimaking unicentital assimilated ecocorenomic
participation (share)) и унисъзидателно уницентитално създавано
икокореномическо участие* (unimaking unicentital gived ecocorenomic
participation
Според (share)).
възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икокореномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икокореномически сустатит*
(unimaking unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
уницентитално икокореномическо участие* (unimaking substatum unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически субстат* (unimaking unicentital ecocorenomic
substatum)], (3) унисъзидателно запасово уницентитално икокореномическо
участие* (unimaking stock unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически запас*
(unimaking unicentital ecocorenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно
уницентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatantal unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически сустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 уницентитална
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

(съзидателен
(съзидателен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически обтиуницентит, унисъзидателна уницентитална икореномическа
заделеност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие и унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в
тяхното цялостно единство; общо понятие за унисъзидателна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
обтиуницентит и като унисъзидателен уницентитален икономически интерес) и унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото
като унисъзидателен икотехномически обтиуницентит и като унисъзидателен уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите
на уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic
obtiunimakingness), последната като единство на икореномическа обтисъзидателност* (ecorenomic obtimakingness) и икореномическо обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation); съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателото уницентитално икореномическо обтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икореномическа унисъзидателна оценка* (objectively-substantivitical unimaking ecorenomic
appraisement). Унисъзидателното уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална обтиикореномическа енергия* (unimaking unicentital obtiecorenomic energy) (вж.
обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
унисъзидателна уницентитална обтиикореномическа активност*
(unimaking unicentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална обтиикореномическа потенциалност* (unimaking
unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

УС уницентитал.на икономическа субтизначимост;
УС икономически
субтиуницентит
(УС икономически
диспотит)

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

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

УС уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
УС икономически
обтиуницентит
(УС уницентитална икономическа
за-деленост;
УС уницентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие са
(1) унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (унисъзидателен икономически обтиуницентит) и (2) унисъзидателен уницентитален
икотехномически обтипринос (унисъзидателен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (unimaking reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking production unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking exchange unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking distributional unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking consumption
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено
уницентитално
икореномическо
обтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking post-production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално
икореномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking business unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking allocative unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual
unimaking unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm unimaking
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидател39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но уницентитално икореномическо обтиучастие* (social unimaking
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и унисъзидателно уницентитално създавано икореномическо
обтиучастие* (unimaking unicentital gived ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически
обтисустатит* (unimaking unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат*
(unimaking unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово
уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking stock unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически обтизапас* (unimaking unicentital ecorenomic
obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икореномически обтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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)

41

1011

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 вътрешното същес- шното същество
на 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субтиуницентит, унисъзидателен икореномически диспотит, (*) –
унисъзидателен 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 унисъзидателен икореномически субект
[на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект*
(substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпро47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство; унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие и
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за унисъзидателна уницентитална
икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
субтиуницентит и като унисъзидателен икономически диспотит) и унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит и като унисъзидателен икотехномически диспотит); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness), последната
като единство на икореномическа субтисъзидателност* (ecorenomic subtimakingness)
и
икореномическо
субтиизпълнение*
(ecorenomic
subtiimplementation); съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие, взети
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие е
унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecorenomic appraisement).
Унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на унисъзидателната уницентитална субтиикореномическа
енергия* (unimaking unicentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна
уницентитална субтиикореномическа активност* (unimaking unicentital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална субтиикореномическа потенциалност* (unimaking unicentital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС уницентитална икономическа
значимост;
УС икономически
уницентит
(УС уницентитално икономическо
участие;
УС уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие
са (1) унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (унисъзидателен икономически субтиуницентит) и (2) унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо
субтиучастие*
(unimaking
reproductional
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking production unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking exchange unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително
уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking distributional
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking post-production unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
allocative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual unimaking unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(firm unimaking unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществе50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие* (social
unimaking unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare))
и
унисъзидателно
уницентитално
създавано
икореномическо субтиучастие* (unimaking unicentital gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисустатит* (unimaking unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно
запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking stock
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтизапас* (unimaking unicentital
ecorenomic subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално
икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икореномически субтисустатант* (unimaking unicentital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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) съ[цялостно

реномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически
субтиуницен[общотит)
понятие

щество на
УЦИРСУ]

(вид икореномическа субстанция)

(вид икореномически сустит)

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]
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запасов икореномически
субтиуницентит)
[външно същество на
УЦИРСУ]
вид икореномическа суперстанта)

1022

за същество на
УЦИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически
уницентит, (*) – унисъзидателен уницентитален икореномически ингредиент,
който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически субект* (substantivitical
unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икореномическо участие и унисъзидателно инцен58
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство;
общо понятие за унисъзидателна уницентитална икономическа значимост
(същото като унисъзидателен икономически уницентит) и унисъзидателен
уницентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически уницентит), както и общо понятие за унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтиуницентит и като унисъзидателен икореномически диспотит) и унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (вж.) и един
от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност*
(ecorenomic unimakingness), последната като единство на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение*
(ecorenomic implementation); съзидателно уницентитално икореномическо
участие и изпълнително уницентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална икореномическа
енергия (unimaking unicentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална икореномическа активност* (unimaking unicentital ecorenomic
activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална икореномическа потенциалност* (unimaking unicentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС уницентитална икономическа
значимост;
УС икономически
уницентит
(УС уницентитално икономическо
участие;
УС уницентитална
икономическа
значимост)

УС уницентитален икотехномически принос;
УС икотехномически уницентит
(УС уницентитално икотехномическо участие;
УС уницентитален
икотехномически
принос)

УС уницентитално икореномическо участие;
УС икореномически уницентит
(УС уницентитално икореномическо участие)

УС уницентитална икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтиуницентит
(УС икономически
диспотит)

УС уницентитален икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиуницентит
(УС икотехномически диспотит)

УС уницентитално икореномическо субтиучастие;
УС икореномически субтиуницентит
(УС икореномически диспотит)

УС уницентитална икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтиуницентит
(УС уницентитална икономическа
за-деленост;
УС уницентитален
икономически интерес)

УС уницентитален икотехномически обтипринос;
УС икотехномически обтиуницентит
(УС уницентитална икотехномическа заделеност;
УС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

УС уницентитално икореномическо обтиучастие;
УС икореномически обтиуницентит
(УС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие са (1)
унисъзидателна уницентитална икономическа значимост (унисъзидателен
икономически инцентит) и (2) унисъзидателен уницентитален икотехномически принос (унисъзидателен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) унисъзидателно
уницентитално икореномическо субтиучастие (унисъзидателен икореномически субтиуницентит) и (2) унисъзидателно уницентитално икореномическо
обтиучастие (унисъзидателен икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (unimaking reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено уницентитално икореномическо участие*
(unimaking production unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно уницентитално икореномическо участие* (unimaking
exchange unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително уницентитално икореномическо участие* (unimaking
distributional unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно потребително уницентитално икореномическо участие* (unimaking
consumption unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (unimaking
protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно
следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (unimaking
post-production unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно
предипотребително уницентитално икореномическо участие* (unimaking
before-consumption unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно
посредническо уницентитално икореномическо участие* (unimaking
intermediationary unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно
бизнес уницентитално икореномическо участие* (unimaking business
unicentital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно уницентитално икореномическо участие* (unimaking allocative unicentital
ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно
уницентитално икореномическо участие* (individual unimaking unicentital
ecorenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно уницентитално
икореномическо участие* (firm unimaking unicentital ecorenomic participation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)), обществено унисъзидателно уницентитално икореномическо
участие* (social unimaking unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икореномическо участие* (unimaking unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
унисъзидателно уницентитално създавано икореномическо участие* (unimaking unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икореномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо участие* (unimaking sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит* (unimaking unicentital ecorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
уницентитално икореномическо участие* (unimaking substatum unicentital
ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субстат* (unimaking unicentital ecorenomic substatum)],
(3) унисъзидателно запасово уницентитално икореномическо участие*
(unimaking stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически запас* (unimaking unicentital
ecorenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (unimaking sustatantal unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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)

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
УЦИРУ]
(вид икореномически сустит)
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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 униценти-тална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит, унисъзидателна уницентитална
икоуниреномическа заделеност, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и унисъзидателно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единство; унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтиуницентит и като унисъзидателен уницентитален икономически интерес) и унисъзидателен уницентитален
икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
обтиуницентит и като унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на
уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икоуниреномическата
обтиунисъзидателност*
(ecounirenomic obtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа обтисъзидателност* (ecounirenomic obtimakingness) и икоуниреномическо обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation); съзидателно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement). Унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална обтиикоуниреномическа
енергия* (unimaking unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (unimaking
unicentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност).
То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking
unicentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС уницентитална икономическа
значимост;
УС икономически
уницентит
(УС уницентитално икономическо
участие;
УС уницентитална
икономическа значимост)

УС уницентитален икотехномически принос;
УС икотехномически уницентит
(УС уницентитално икотехномическо участие;
УС уницентитален
икотехномически
принос)

УС уницентитална икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтиуницентит
(УС икономически
диспотит)

УС уницентитален икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиуницентит
(УС икотехномически диспотит)

УС уницентитална икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтиуницентит
(УС уницентитална икономическа
за-деленост;
УС уницентитален
икономически интерес)

УС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтиуницентит
(УС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
УС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

УС уницентитално икоуниреномическо
участие;
УС икоуниреномически уницентит
(УС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking reproductional unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking production unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking exchange unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking distributional
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
post-production
unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking
before-consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (unimaking business unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking allocative unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual unimaking
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm unimaking
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social unimaking
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecounirenomic obtipar72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно уницентитално създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking unicentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
обтисустатит*
(unimaking
unicentital
ecounirenomic
obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking substatum unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат* (unimaking unicentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking stock unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически обтизапас* (unimaking unicentital ecounirenomic
obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически обтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

77

1047

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
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
обтиизгод-ност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субтиуницентит, унисъзидателен икоуниреномически диспотит, (*) – унисъзидателен 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 унисъзидателен
икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтиуницентит и като унисъзидателен икономически
диспотит) и унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос
(същото като унисъзидателен икотехномически субтиуницентит и като унисъзидателен икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
субтиунисъзидателност* (ecounirenomic subtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа субтисъзидателност* (ecounirenomic
subtimakingness) и икоуниреномическо субтиизпълнение* (ecounirenomic
subtiimplementation); съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
unimaking
ecounirenomic appraisement). Унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална субтиикоуниреномическа енергия* (unimaking unicentital
subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (unimaking unicentital subtiecounirenomic
activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална субтиикоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unimaking
unicentital
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС уницентитална икономическа
значимост;
УС икономически
уницентит
(УС уницентитално икономическо
участие;
УС уницентитална
икономическа зна-чимост)

УС уницентитален икотехномически принос;
УС икотехномически уницентит
(УС уницентитално икотехномическо участие;
УС уницентитален
икотехномически
принос)

УС уницентитална икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтиуницентит
(УС икономически
диспотит)

УС уницентитален икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиуницентит
(УС икотехномически диспотит)

УС уницентитална икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтиуницентит
(УС уницентитална икономическа
заделеност;
УС уницентитален
икономически интерес)

УС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтиуницентит
(УС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
УС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

УС уницентитално икоуниреномическо
участие;
УС икоуниреномически уницентит
(УС уницентитално икоуниреномическо участие)

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking reproductional unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking production unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking exchange
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
унисъзидателно потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking protoeconomizing unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking post-production
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking before-consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking intermediationary unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking business unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
unimaking unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
unimaking unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
unimaking unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking unicentital assimilated ecounirenomic subtipar83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно уницентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking unicentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (unimaking unicentital ecounirenomic
subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking substatum unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking stock unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически субтизапас* (unimaking unicentital ecounirenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален
икоуниреномически субтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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 сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 икоунирено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking unicentital ecounirenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически уницентит, (*) – унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически
субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномичес91
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо
участие и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие, взети
заедно в тяхното цялостно единство; унисъзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически уницентит) и
унисъзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно
единство, както и общо понятие за унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически
субтиуницентит и като унисъзидателен икоуниреномически диспотит) и унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като
унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от
разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност*
(ecounirenomic unimakingness), последната като единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо
участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното уницентиталното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната уницентитална икоуниреномическа енергия (unimaking unicentital ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа активност*
(unimaking unicentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (unimaking
unicentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС уницентитална икономическа
значимост;
УС икономически
уницентит
(УС уницентитално икономическо
участие;
УС уницентитална
икономическа зна-чимост)

УС уницентитален икотехномически принос;
УС икотехномически уницентит
(УС уницентитално икотехномическо участие;
УС уницентитален
икотехномически
принос)

УС уницентитално икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически уницентит
(УС уницентитално икоуниреномическо участие)

УС уницентитална икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтиуницентит
(УС икономически
диспотит)

УС уницентитален икотехномически субтипринос;
УС икотехномически субтиуницентит
(УС икотехномически диспотит)

УС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтиуницентит
(УС икоуниреномически диспотит)

УС уницентитална икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтиуницентит
(УС уницентитална икономическа
за-деленост;
УС уницентитален
икономически интерес)

УС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтиуницентит
(УС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
УС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

УС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтиуницентит
(УС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking reproductional unicentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking production unicentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно разменно уницентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking exchange unicentital ecounirenomic participation (share)),
унисъзидателно разпределително уницентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking distributional unicentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking consumption unicentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation
(share)), унисъзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking post-production unicentital ecounirenomic
participation (share)), унисъзидателно предипотребително уницентитално
икоуниреномическо участие* (unimaking before-consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking intermediationary
unicentital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking business unicentital
ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking allocative unicentital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual unimaking
unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие* (firm unimaking unicentital
ecounirenomic participation (share)), обществено унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие* (social unimaking unicentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (unimaking unicentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и унисъзидателно уницентитално създавано икоуниреномическо
участие* (unimaking unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното уницентитално икоуниреномическо участие
са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо
участие* (unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share))
[същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит* (unimaking unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking substatum
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
уницентитален икоуниреномически субстат* (unimaking unicentital
ecounirenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking stock unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас* (unimaking unicentital ecounirenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант*
(unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
за-доволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически обтицентит, унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност, (*) – унисъзидателен центитален икокореномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или включваща икономическа дизюнкция) от унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтицентит и като унисъзидателен центитален икономически интерес) и унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтицентит и като унисъзидателна центитална
икотехномическа зададеност) [както и общо понятие за унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос) и унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост
е икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната като единство
на икокореномическа обтисъзидателност* (ecocorenomic obtimakingness) и
икокореномическо обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation); съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икокореномическо обтиучастие е унисъзидателен икокореномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
унисъзидателна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic appraisement). Унисъзидателното центиталното
икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална обтиикокореномическа енергия* (unimaking centital
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна центитална обтиикокореномическа активност* (unimaking centital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна
центитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална обтиикокореномическа потенциалност* (unimaking centital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обти-центит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо обтиучастие са:
унисъзидателно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно производствено центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking production centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking exchange centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking distributional centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително центитално
икокореномическо
обтиучастие*
(unimaking
consumption
centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено
центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking protoeconomizing
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking postproduction centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно
предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking before-consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икокореномическо
обтиучастие* (individual unimaking centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено унисъзидателно центитално икокореномическо
обтиучастие* (firm unimaking centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено унисъзидателно центитално икокореномическо
обтиучастие* (social unimaking centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare))
Спореди ценностната
т.н.
възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икоuкоеномическо
обтиучастие* (unimaking centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (unimaking centital gived ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо обтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен центитален икокореномически обтисустатит* (unimaking centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking substatum
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен
центитален икокореномически обтисубстат* (unimaking centital
ecocorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking stock centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически обтизапас* (unimaking centital ecocorenomic obtistock)], (4)
унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен центитален икокореномически обтисустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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 субскореномически
танция)
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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически субтицентит, унисъзидателен икокореномически диспотант,
(*) – унисъзидателен центитален икокореномически ингредиент, който като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен
икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект* (substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтицентит и като унисъзидателен икономически диспотант) и унисъзидателен центитален
икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтицентит и като унисъзидателен икотехномически диспотант) [както
и общо понятие за унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост и
унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос) и унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където унисъзидателната
центитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите
на центиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic
subtiunimakingness), последната като единство на икокореномическа субтисъзидателност* (ecocorenomic subtimakingness) и икокореномическо субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation); съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително центитално икокореномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна унисъзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical unimaking ecocorenomic
appraisement). Унисъзидателното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална субтиикокореномическа енергия* (unimaking centital subtiecocorenomic energy) (вж.
субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална субтиикокореномическа активност*
(unimaking centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа
активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа страти115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното
икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено унисъзидателно центитално икокореномическо
субтиучастие* (unimaking reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking production centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking exchange centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително центитално
икокореномическо субтиучастие* (unimaking distributional centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително
центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking consumption
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking
protoeconomizing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking post-production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо центитално
икокореномическо субтиучастие* (unimaking intermediationary centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking business centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно алокативно
центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking allocative centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (individual
unimaking centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (firm unimaking
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (social unimaking
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (unimaking centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икокореномическо
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (unimaking centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо субтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически
субтисустатит* (unimaking centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстат*
(unimaking centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово
центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтизапас* (unimaking centital ecocorenomic
subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтисустатант* (unimaking 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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
субтизадоволе-ност}

{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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икокореномически центит,
(*) – унисъзидателен центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икокореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икокореномически субект*
(substantivitical unimaking ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икокоре126
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие и унисъзидателно 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 унисъзидателна центитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически центит) и унисъзидателен центитален икотехномически принос (същото като икотехномически центит) (както и общо понятие
за унисъзидателно центитално икореномическо участие (в т.ч. за унисъзидателна центитална икономическа значимост и унисъзидателен центитален
икотехномически принос) и унисъзидателно центитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където унисъзидателната центитална икономическа значимост е
икономическа оценка на унисъзидателния центиталния икотехномическия
принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата унисъзидателност* (ecocorenomic unimakingness), последната като единство на икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); съзидателно центитално икокореномическо участие и изпълнително центитално икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). То е и общо понятие за унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически
субтицентит и като унисъзидателен икокореномически диспотант) и унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтицентит и като унисъзидателна центитална
икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Унисъзидателното центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална икокореномическа енергия (unimaking centital
ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална икокореномическа активност* (unimaking centital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа
активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална икокореномическа потенциалност* (unimaking centital
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на унисъзидателното икокореномическо участие
(вж. фиг. 1).
127
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

УС центитално
икокореномическо участие;
УС икокореномически центит
(УС центитално
икокореномическо участие)

УС центитално
икокореномическо субтиучастие;
УС икокореномически субтицентит
(УС икокореномически диспотант)

УС центитално
икокореномическо обтиучастие;
УС икокореномически обтицентит
(УС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие (унисъзидателен икокореномически субтицентит) и (2) унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие (унисъзидателен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо участие са: унисъзидателно възпроизводствено центитално икокореномическо участие*
(unimaking reproductional centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено центитално икокореномическо участие*
(unimaking production centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно центитално икокореномическо участие* (unimaking
exchange centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително центитално икокореномическо участие* (unimaking distributional
centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно потребително
центитално икокореномическо участие* (unimaking consumption centital
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено центитално икокореномическо участие* (unimaking protoeconomizing centital
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (unimaking post-production centital
ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно предипотребително
центитално икокореномическо участие* (unimaking before-consumption
centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо
центитално икокореномическо участие* (unimaking intermediationary
centital ecocorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес центитално икокореномическо участие* (unimaking business centital ecocorenomic
participation (share)), унисъзидателно алокативно центитално икокореномическо участие* (unimaking allocative centital ecocorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икокореномическо участие* (individual unimaking centital ecocorenomic participation
(share)), фирмено унисъзидателно центитално икокореномическо участие*
(firm unimaking centital ecocorenomic participation (share)), обществено унисъзидателно центитално икокореномическо участие* (social unimaking
centital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (unimaking centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
унисъзидателно центитално създавано икокореномическо участие*
(unimaking centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо участие са (1)
унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо участие*
(unimaking sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен центитален икокореномически сустатит* (unimaking
centital ecocorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално
икокореномическо участие* (unimaking substatum centital ecocorenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субстат* (unimaking centital ecocorenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово центитално икокореномическо участие* (unimaking stock
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически запас* (unimaking centital ecocorenomic stock)],
(4) унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо участие* (unimaking sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен центитален икокореномически сустатант*
(unimaking 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.

130

1100

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното центитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически
обтицентит, унисъзидателна центитална икореномическа заделеност, (*) –
унисъзидателен центитален икореномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически
субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икоре137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие и унисъзидателно инцентитално икореномическо
обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтицентит и като унисъзидателен центитален икономически интерес) и унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтитранцентит и като унисъзидателна центитална
икотехномическа задаеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтиунисъзидателност* (ecorenomic obtiunimakingness), последната
като единство на икореномическа обтисъзидателност* (ecorenomic
obtimakingness) и икореномическо обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation); съзидателно центитално икореномическо обтиучастие и
изпълнително центитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие е унисъзидателен
икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна унисъзидателна оценка или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна унисъзидателна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical unimaking ecorenomic appraisement). Унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
унисъзидателната центитална обтиикореномическа енергия* (unimaking
centital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна центитална обтиикореномическа активност* (unimaking centital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна
центитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална обтиикореномическа потенциалност* (unimaking centital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното
икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа
значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост (икономически
обтицентит) и (2) унисъзидателният центитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтицентит).
Унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателният центитален икотехномически обтипринос като разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие (то е или унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост, или унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват унисъзидателен центитален дялов икореномически обтидиспозат (unimaking centital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие е унисъзидателен центитален дялов
икореномически обтидиспозант (unimaking centital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на унисъзидателния центитален дялов икореномически обтидиспозант
cobpardis (на унисъзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост cobpardis и унисъзидателния центитален икотехномически обтипринос cobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на унисъзидателния центитален дялов икореномически обтидиспозат унисъзидателната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е унисъзидателна центитална икономическа
оценка* (unimaking centital economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна центитална икономическа оценка на
унисъзидателния центитален икотехномически обтипринос (total unimaking centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cobpardis
acobpardis =
cobpardis
е средната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически обтипринос (average unimaking
centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic obticontribution)
и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически обтипринос (marginal unimaking
centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие са:
унисъзидателно възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно производствено центитално икореномическо
обтиучастие* (unimaking production centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking exchange centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно потребително центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
унисъзидателно стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking post-production centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес центитално
икореномическо обтиучастие* (unimaking business centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно центитално ико141

1111

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо обтиучастие* (unimaking allocative centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие* (individual unimaking centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие* (firm unimaking centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие* (social unimaking centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (unimaking centital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икореномическо
обтиучастие* (unimaking centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие са
(1) унисъзидателно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически обтисустатит*
(unimaking centital ecorenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking substatum centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически обтисубстат* (unimaking centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен центитален икореномически обтизапас*
(unimaking centital ecorenomic obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно
центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически обтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 обтиизгодност}

{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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически субтицентит, унисъзидателен икореномически диспотант, (*) – унисъзидателен центитален икореномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икореномически
субект* (substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие и унисъзидателно инцентитално икореномическо
субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно единство); общо понятие за унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтицентит и като унисъзидателен икономически диспотант) и унисъзидателен
центитален икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен
икотехномически субтитранцентит и като унисъзидателен икотехномически
диспотант); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтиунисъзидателност* (ecorenomic subtiunimakingness), последната като единство
на икореномическа субтисъзидателност* (ecorenomic subtimakingness) и
икореномическо субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation); съзидателно центитално икореномическо субтиучастие и изпълнително центитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие е унисъзидателен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна
унисъзидателна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна унисъзидателна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical unimaking ecorenomic appraisement). Унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална субтиикореномическа енергия* (unimaking centital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената унисъзидателна центитална субтиикореномическа активност* (unimaking centital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална субтиикореномическа потенциалност* (unimaking centital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на унисъзидателното центитално
икореномическо участие (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие са
(1) унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост (унисъзидателен икономически субтицентит) и (2) унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос (унисъзидателен икотехномически субтицентит).
Унисъзидателната центитална икономическа субтизначимост и унисъзидателният центитален икотехномически субтипринос като разновидности на
унисъзидателното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост, или унисъзидателен
центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват унисъзидателен центитален дялов икореномически субтидиспозат (unimaking centital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие е унисъзидателен центитален дялов икореномически субтидиспозант (unimaking centital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на унисъзидателния центиталния дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на унисъзидателното икореномическо субтиучастие)
е, че двете му разновидности в лицето на унисъзидателната центитална икономическа субтизначимост csubpardis и унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на унисъзидателния центитален дялов икореномически
субтидиспозат унисъзидателната центитална икономическа субтизначимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е унисъзидателна центитална икономическа оценка* (unimaking centital economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна центитална икономическа оценка
на унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос (total
unimaking centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic
subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------csubpardis
acsubpardis =
csubpardis
е средната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос (average unimaking
centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически субтипринос (marginal unimaking centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие са:
унисъзидателно възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено центитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking exchange centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking distributional centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно потребително центитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking consumption centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно стопанствено центитално икореномическо
субтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing
centital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking post-production centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking beforeconsumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
посредническо центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
business centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алокативно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие*
(individual unimaking centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие* (firm
unimaking centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие* (social unimaking
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (unimaking centital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (unimaking centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо субтиучастие са
(1) унисъзидателно сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субтисустатит*
(unimaking centital ecorenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно
центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking substatum centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субтисубстат* (unimaking centital ecorenomic
subtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово центитално икореномическо
субтиучастие* (unimaking stock centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически
субтизапас* (unimaking centital ecorenomic subtistock)], (4) унисъзидателно
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субтисустатант* (unimaking
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 съзидателното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unimaking centital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), унисъзидателен икореномически центит,
(*) – унисъзидателен центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икореномически субект [на
субстантивностен
унисъзидателен
икореномически
субект*
(substantivitical unimaking ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие и унисъзидателно инцентитално икореномическо участие (той
е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за унисъзидателна центитална икономическа значимост (съ161
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като унисъзидателен икономически центит) и унисъзидателен центитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически
центит), както и общо понятие за унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтицентит
и като унисъзидателен икореномически диспотант) и унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтицентит и като унисъзидателна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата унисъзидателност* (ecorenomic unimakingness), последната като единство
на икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); съзидателно центитално
икореномическо участие и изпълнително центитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Унисъзидателното центитално икореномическо участие е
форма на съществуване на унисъзидателната центитална икореномическа
енергия (unimaking centital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална икореномическа активност* (unimaking centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна центитална икореномическа потенциалност* (unimaking
centital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икореномическо участие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икореномическо
участие;
УС икореномически центит
(УС центитално
икореномическо
участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икореномическо
субтиучастие;
УС икореномически субтицентит
(УС икореномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално
икореномическо
обтиучастие;
УС икореномически обтицентит
(УС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икореномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо участие са (1) унисъзидателна центитална икономическа значимост (унисъзидателен икономически центит) и (2) унисъзидателен центитален икотехномически принос
(унисъзидателен икотехномически центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие (унисъзидателен икореномически субтицентит) и
(2) унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие (унисъзидателен икореномически обтицентит).
Унисъзидателната центитална икономическа значимост и унисъзидателният центитален икотехномически принос като разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо участие (то е или унисъзидателна центитална икономическа значимост, или унисъзидателен центитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват унисъзидателен центитален дялов икореномически диспозат
(unimaking centital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото унисъзидателно центитално икореномическо участие е унисъзидателен центитален дялов икореномически диспозант (unimaking
centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на унисъзидателния центитален дялов икореномически диспозант cpardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на унисъзидателната центитална икономическа значимост cpardis и унисъзидателния центитален икотехномически принос
cpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на унисъзидателния центиталения дялов икореномически диспозат унисъзидателната
центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е унисъзидателна центитална икономическа оценка* (unimaking
centital economic estimatе) на унисъзидателния 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 унисъзидателна центитална икономическа оценка на
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателния центитален икотехномически принос (total unimaking
centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic contribution),
acpardis =

cpardis
cpardis

е средната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически принос (average unimaking centital
economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната унисъзидателна центитална икономическа оценка на унисъзидателния центитален икотехномически принос (marginal unimaking
centital economic estimatе of the unimaking centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо участие са: унисъзидателно възпроизводствено центитално икореномическо участие*
(unimaking reproductional centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно производствено центитално икореномическо участие* (unimaking
production centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разменно
центитално икореномическо участие* (unimaking exchange centital
ecorenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително центитално икореномическо участие* (unimaking distributional centital ecorenomic
participation (share)), унисъзидателно потребително центитално икореномическо участие* (unimaking consumption centital ecorenomic participation
(share)), унисъзидателно стопанствено центитално икореномическо участие* (unimaking protoeconomizing centital ecorenomic participation (share)),
унисъзидателно следпроизводствено центитално икореномическо участие* (unimaking post-production centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно предипотребително центитално икореномическо участие*
(unimaking before-consumption centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно посредническо центитално икореномическо участие*
(unimaking intermediationary centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно бизнес центитално икореномическо участие* (unimaking business
centital ecorenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно центитално икореномическо участие* (unimaking allocative centital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално
икореномическо участие* (individual unimaking centital ecorenomic
participation (share)), фирмено унисъзидателно центитално икореномическо
участие* (firm unimaking centital ecorenomic participation (share)), обществено
унисъзидателно центитално икореномическо участие* (social unimaking
centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икореномическо
участие* (unimaking centital assimilated ecorenomic participation (share)) и унисъзидателно центитално създавано икореномическо участие* (unimaking
centital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икореномическо участие са (1)
унисъзидателно сустатитно центитално икореномическо участие*
(unimaking sustatitic centital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически сустатит* (unimaking centital
ecorenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икореномическо участие* (unimaking substatum centital ecorenomic participation
(share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субстат* (unimaking centital ecorenomic substatum)], (3) унисъзидателно запасово
центитално икореномическо участие* (unimaking stock centital ecorenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически запас* (unimaking centital ecorenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно центитално икореномическо участие* (unimaking sustatantal
centital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически сустатант* (unimaking 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 унисъзидателното 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа изгодност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически обтицентит, унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – унисъзидателен центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical
unimaking
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или
едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); уни173
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтицентит и като унисъзидателен центитален
икономически интерес) и унисъзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтитранцентит и
като унисъзидателна центитална икотехномическа задаеност), взети заедно
в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтиунисъзидателност* (ecounirenomic obtiunimakingness),
последната като единство на икоуниреномическа обтисъзидателност*
(ecounirenomic obtimakingness) и икоуниреномическо обтиизпълнение*
(ecounirenomic obtiimplementation); съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икоуниреномическо
обтиучастие е унисъзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
унисъзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна унисъзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical unimaking
ecounirenomic appraisement). Унисъзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална
обтиикоуниреномическа
енергия*
(unimaking
centital
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна центитална обтиикоуниреномическа активност* (unimaking centital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална обтиикоуниреномическа
потенциалност* (unimaking centital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
унисъзидателното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално

икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обти-центит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (unimaking reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking production centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking exchange centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно разпределително центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking distributional centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно потребително
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking consumption
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно стопанствено
центитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking post-production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), унисъзидателно предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking before-consumption centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно посредническо центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking intermediationary centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking business centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), унисъзидателно алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking allocative centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
unimaking centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm unimaking
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social unimaking centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (unimaking centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически
обтисустатит* (unimaking centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстат*
(unimaking centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) унисъзидателно запасово
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking stock centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтизапас* (unimaking centital ecounirenomic
obtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

182

1152

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (unimaking centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически субтицентит, унисъзидателен икоуниреномически диспотант, (*) – унисъзидателен центитален икоуниреномически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за унисъ184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното, или
другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); унисъзидателна
центитална икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен
икономически субтицентит и като унисъзидателен икономически диспотант)
и унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос (същото като
унисъзидателен икотехномически субтитранцентит и като унисъзидателен
икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтиунисъзидателност* (ecounirenomic subtiunimakingness), последната като единство на икоуниреномическа субтисъзидателност* (ecounirenomic subtimakingness) и икоуниреномическо субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation); съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното
центитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна унисъзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна
унисъзидателна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна
унисъзидателна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical unimaking ecounirenomic appraisement). Унисъзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на унисъзидателната центитална субтиикоуниреномическа енергия*
(unimaking centital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената унисъзидателна центитална субтиикоуниреномическа активност* (unimaking centital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена унисъзидателна центитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking centital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа
значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обти-центит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; 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 унисъзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие
са: унисъзидателно възпроизводствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (unimaking reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно производствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking production centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разменно центитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(unimaking
exchange
centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно разпределително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking distributional
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking
protoeconomizing
centital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)), унисъзидателно следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking post-production centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно предипотребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking before-consumption
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
business centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), унисъзидателно
алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking
allocative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual unimaking centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(firm unimaking centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
unimaking centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икоуниреномичес(unimaking
centital
assimilated
ecounirenomic
ко
субтиучастие*
subtiparticipation (subtishare)) и унисъзидателно центитално създавано икоу187

1157

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическо субтиучастие* (unimaking centital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически
субтисустатит* (unimaking centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстат* (unimaking centital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) унисъзидателно
запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking stock
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтизапас* (unimaking centital
ecounirenomic subtistock)], (4) унисъзидателно сустатантно центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(unimaking
centital
ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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 субтиизгодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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)

УНИСЪЗИДАТЕЛНО
ЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (unimaking centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), унисъзидателен икоуниреномически центит, (*) – унисъзидателен центитален икоуниреномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на унисъзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен унисъзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical unimaking ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и унисъзидателно инцентитално икоуни195
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); унисъзидателна центитална икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически центит) и унисъзидателен центитален икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически центит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и
общо понятие за унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтицентит и като
унисъзидателен икоуниреномически диспотант) и унисъзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтицентит и като унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата унисъзидателност* (ecounirenomic unimakingness), последната като единство на икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic
makingness)
и
икоуниреномическо
изпълнение*
(ecounirenomic
implementation); съзидателно центитално икоуниреномическо участие и изпълнително центитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Унисъзидателното центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване
на унисъзидателната центитална икоуниреномическа енергия (unimaking
centital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената унисъзидателна центитална икоуниреномическа активност* (unimaking centital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена унисъзидателна центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
унисъзидателна центитална
икоуниреномическа потенциалност*
(unimaking centital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на унисъзидателното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС центитална
икономическа
значимост;
УС икономически
центит
(УС центитално
икономическо
участие;
УС центитална
икономическа значимост)

УС центитален
икотехномически
принос;
УС икотехномически центит
(УС центитално
икотехномическо
участие;
УС центитален
икотехномически
принос)

УС центитално
икоуниреномическо участие;
УС икоуниреномически центит
(УС центитално
икоуниреномическо участие)

УС центитална
икономическа
субтизначимост;
УС икономически
субтицентит
(УС икономически
диспотант)

УС центитален
икотехномически
субтипринос;
УС икотехномически субтицентит
(УС икотехномически диспотант)

УС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
УС икоуниреномически субтицентит
(УС икоуниреномически диспотант)

УС центитална
икономическа
обтизначимост;
УС икономически
обтицентит
(УС центитална
икономическа заделеност;
УС центитален
икономически интерес)

УС центитален
икотехномически
обтипринос;
УС икотехномически обтицентит
(УС центитална
икотехномическа
заделеност;
УС центитална
икотехномическа
зададеност)

УС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
УС икоуниреномически обтицентит
(УС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (УС – унисъзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически субтицентит) и (2) унисъзидателно центитално икоуниреномическо
обтиучастие (унисъзидателен икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо участие са:
унисъзидателно възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (unimaking reproductional centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно производствено центитално икоуниреномическо участие*
(unimaking production centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно разменно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
exchange centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно разпределително центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
distributional centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно потребително центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
consumption centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно
следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
post-production centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно
предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
before-consumption centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно
посредническо центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
intermediationary centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно
бизнес центитално икоуниреномическо участие* (unimaking business
centital ecounirenomic participation (share)), унисъзидателно алокативно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking allocative centital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие* (individual unimaking centital
ecounirenomic participation (share)), фирмено унисъзидателно центитално
икоуниреномическо участие* (firm unimaking centital ecounirenomic
participation (share)), обществено унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие* (social unimaking centital ecounirenomic participation (share))
и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават унисъзидателно центитално усвоявано икоуниреномическо участие* (unimaking centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
унисъзидателно центитално създавано икоуниреномическо участие* (unimaking centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на унисъзидателното центитално икоуниреномическо участие са
(1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен центитален икоуниреномически сустатит* (unimaking centital ecounirenomic sustatite)], (2) унисъзидателно субстатно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат* (unimaking centital ecounirenomic substatum)],
(3) унисъзидателно запасово центитално икоуниреномическо участие*
(unimaking stock centital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически запас* (unimaking centital
ecounirenomic stock)], (4) унисъзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatantal centital ecounirenomic
participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически сустатант* (unimaking 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на унисъзидателното 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
сус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИСЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО …
до УНИСЪЗИДАТЕЛНО 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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(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant dialectical economic exoingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
1
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
2
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
13
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(unitary dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
14
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИТАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (unitary economic operator) –
вж. изометричен икономически оператор.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент).
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (unitary typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (unitary typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент).
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (unitary typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (unitary typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
УНИТАРНА МАТРИЦА (unitary matrix) – вж. матрица.
УНИТАРНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (unitary economic set) –
икономическо множество X, конституиращо унитарно икономическо пространство и притежаващо неговите свойства.
УНИТАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (unitary economic
transformation) – линейно икономическо преобразование A в унитарно икономическо пространство L, което запазва скаларното произведение на икономическите вектори; такова линейно икономическо преобразование, щото за кои
да е два икономически вектора е валидно равенството (Ax, Ay) = (x, y). В сила е
твърдението, че унитарното икономическо преобразование запазва дължината
на икономическите вектори, както и обратно, че ако линейно икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобразование в унитарно икономическо пространство запазва дължината на
всички икономически вектори, то е унитарно. Унитарните икономически преобразования в дадено унитарно икономическо пространство образуват унитарна икономическа група* (unitary economic group) от преобразования.
УНИТАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (unitary economic
space) – унитарно продстранство (unitary space), изградено от икономическо
множество; разновидност X на линейното метрично икономическо пространство, както и на нормираното икономическо пространство, в което на всяка
двойка икономически елементи x, y ∈ X съответствува действително или комплексно число x. y = x, y , представляващо икономическо скаларно произведение (икономическо вътрешно произведение) от тези елементи и удовлетворяващо следните условия, които са аксиоми на скаларното произведение:
първо, cx, y = c x, y ;
второ, x1 + x2 , y = x1 , y + x2 , y ;
трето, x, y = x, y , където x, y е комплексно спрегната икономическа
величина;
четвърто, x, x > 0 при x ≠ 0.
Числото x = ( x, x) е нормата на икономическия елемент x. Изобщо унитарното икономическо пространство е линейно /векторно/ икономическо пространство над икономическо поле на комплексните (в т.ч. и на реалните) числа,
в което е зададено умножение на вектори. В определението на унитарното
икономическо пространство не се включва условието то да е крайноразмерно.
Аналогично на евклидовото икономическо пространство, в него се въвеждат
понятията за икономическа ортогоналност и ортонормирана система от икономически вектори (т.е. ортонормирана икономическа система). Ако обаче се
включи и условието за крайна размерност, тогава се доказва съществуването
на ортонормирана икономическа база. Ако в определението на унитарното
икономическо пространство се включи условието за безкрайна размерност, то
се превръща в предхилбертово икономическо пространство. На унитарното
икономическо пространство съответствува унитарно икономическо множество.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИТАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (unitary economic
space) (ки) – във:
пълно унитарно икономическо пространство;
унитарно икономическо пространство.
УНИЦЕНТИТ (unicentite (share)) (кд) – във:
запасов икокореномически уницентит (същото като запасово уницентитално икокореномическо участие);
запасов икономически уницентит (същото като запасова уницентитална
икономическа значимост);
запасов икореномически уницентит (същото като запасово уницентитално икореномическо участие);
запасов икотехномически уницентит (същото като запасов уницентитален икотехномически принос);
запасов икоуниреномически уницентит (същото като запасово уницентитално икоуниреномическо участие);
изпълнителен икокореномически уницентит (същото като изпълнително
уницентитално икокореномическо участие);
изпълнителен икономически уницентит (същото като изпълнителна уницентитална икономическа значимост);
изпълнителен икореномически уницентит (същото като изпълнително
уницентитално икореномическо участие);
изпълнителен икотехномически уницентит (същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически принос);
изпълнителен икоуниреномически уницентит (същото като изпълнително
уницентитално икоуниреномическо участие);
икокореномически уницентит (същото като уницентитално икокореномическо участие);
икономически уницентит (същото като уницентитална икономическа
значимост);
икореномически уницентит (същото като уницентитално икореномическо
участие);
икотехномически уницентит (същото като уницентитален икотехномически принос);
икоуниреномически уницентит (същото като уницентитално икоуниреномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икокореномически уницентит (същото като работно уницентитално икокореномическо участие);
работен икономически уницентит (същото като работна уницентитална
икономическа значимост);
работен икореномически уницентит (същото като работно уницентитално икореномическо участие);
работен икотехномически уницентит (същото като работен уницентитален икотехномически принос);
работен икоуниреномически уницентит (същото като работно уницентитално икоуниреномическо участие);
субстатен икокореномически уницентит (същото като субстатно уницентитално икокореномическо участие);
субстатен икономически уницентит (същото като субстатна уницентитална икономическа значимост);
субстатен икореномически уницентит (същото като субстатно уницентитално икореномическо участие);
субстатен икотехномически уницентит (същото като субстатен уницентитален икотехномически принос);
субстатен икоуниреномически уницентит (същото като субстатно уницентитално икоуниреномическо участие);
сустатантен икокореномически уницентит (същото като сустатантно
уницентитално икокореномическо участие);
сустатантен икономически уницентит (същото като сустатантна уницентитална икономическа значимост);
сустатантен икореномически уницентит (същото като сустатантно
уницентитално икореномическо участие);
сустатантен икотехномически уницентит (същото като сустатантен
уницентитален икотехномически принос);
сустатантен икоуниреномически уницентит (същото като сустатантно
уницентитално икоуниреномическо участие);
сустатитен икокореномически уницентит (същото като сустатитно
уницентитално икокореномическо участие);
сустатитен икономически уницентит (същото като сустатитна уницентитална икономическа значимост);
сустатитен икореномически уницентит (същото като сустатитно уницентитално икореномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икотехномически уницентит (същото като сустатитен уницентитален икотехномически принос);
сустатитен икоуниреномически уницентит (същото като сустатитно
уницентитално икоуниреномическо участие);
съзидателен икокореномически уницентит (същото като съзидателно
уницентитално икокореномическо участие);
съзидателен икономически уницентит (същото като съзидателна уницентитална икономическа значимост);
съзидателен икореномически уницентит (същото като съзидателно уницентитално икореномическо участие);
съзидателен икотехномически уницентит (същото като съзидателен уницентитален икотехномически принос);
съзидателен икоуниреномически уницентит (същото като съзидателно
уницентитално икоуниреномическо участие);
сътворителен икокореномически уницентит (същото като сътворително
уницентитално икокореномическо участие);
сътворителен икономически уницентит (същото като сътворителна уницентитална икономическа значимост);
сътворителен икореномически уницентит (същото като сътворително
уницентитално икореномическо участие);
сътворителен икотехномически уницентит (същото като сътворителен
уницентитален икотехномически принос);
сътворителен икоуниреномически уницентит (същото като сътворително уницентитално икоуниреномическо участие);
творчески икокореномически уницентит (същото като творческо уницентитално икокореномическо участие);
творчески икономически уницентит (същото като творческа уницентитална икономическа значимост);
творчески икореномически уницентит (същото като творческо уницентитално икореномическо участие);
творчески икотехномически уницентит (същото като творчески уницентитален икотехномически принос);
творчески икоуниреномически уницентит (същото като творческо уницентитално икоуниреномическо участие);
унисъзидателен икокореномически уницентит (същото като унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически уницентит (същото като унисъзидателна
уницентитална икономическа значимост);
унисъзидателен икореномически уницентит (същото като унисъзидателно
уницентитално икореномическо участие);
унисъзидателен икотехномически уницентит (същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически принос);
унисъзидателен икоуниреномически уницентит (същото като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие).
УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (unicentital economic
interest) – същото като уницентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит.
УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (unicentital economic
interest) (ки) – във:
запасов уницентитален икономически интерес (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
изпълнителен уницентитален икономически интерес (същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиуницентит);
работен уницентитален икономически интерес (същото като работна
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
субстатен уницентитален икономически интерес (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиуницентит);
сустатантен уницентитален икономически интерес (същото като сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
сустатитен уницентитален икономически интерес (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
съзидателен уницентитален икономически интерес (същото като съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен уницентитален икономически интерес (същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
творчески уницентитален икономически интерес (същото като творческа
уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит);
унисъзидателен уницентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиуницентит);
уницентитален икономически интерес (същото като уницентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит).
УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (unicentital
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), икотехномически обтиуницентит, уницентитална икотехномическа
заделеност, уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – 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 икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical economic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); трансцентитален икотехномически обтипринос и инцентитален
икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство).
Уницентиталният икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна оценка или още
е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна оценка, т.е.
е обективно-обективностна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна
икотехномическа оценка* (objectiveneous ecotechnomic appraisement). Уницентиталното икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване науницентиталната обтиикотехномическа енергия* (unicentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената уницентитална обтиикотехномическа активност* (unicentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена уницентитална обтиикотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална обтии42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------котехномическа потенциалност* (unicentital obtiecotechnomic potentiality)
(вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 уницентиталния икотехномически обтипринос са: възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (production unicentital ecotechnomic obticontribution),
разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (exchange
unicentital ecotechnomic obticontribution), разпределителен уницентитален
икотехномически обтипринос* (distributional unicentital ecotechnomic
obticontribution),
потребителен
уницентитален
икотехномически
обтипринос* (consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), стопанствен
уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution), следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (post-production
unicentital ecotechnomic obticontribution), предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (before-consumption unicentital
ecotechnomic obticontribution), посредническе уницентитален икотехномически обтипринос* (intermediationary unicentital ecotechnomic obticontribution),
бизнес икотехномически обтипринос* (business unicentital ecotechnomic
obticontribution), алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален уницентитален икотехномически обтипринос* (individual
unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен уницентитален икотехномически обтипринос* (firm unicentital ecotechnomic obticontribution), обществен уницентитален икотехномически обтипринос* (social unicentital
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталния икотехномически обтипринос са: унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос, съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос, изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос, творчески уницентитален икотехномически обтипринос, работен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен уницентитален
икотехномически обтипринос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницен45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титален усвояван икотехномически обтипринос* (unicentital assimilated
ecotechnomic obticontribution) и уницентитален създаван икотехномически
обтипринос* (unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталния 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)

48

центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТОП
(работен икотехномически
обтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТОП]
{работна икотехномическа
заделеност;
работна икотехномическа
зададеност;
икотехномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 икотехно-мическа
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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталния икотехномически обтипринос са: сустатитен
уницентитален икотехномически обтипринос, субстатен уницентитален
икотехномически обтипринос, запасов уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическия
обтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос (ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически
обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие за определност на
ИТОП]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен уницентитален
ИТОП

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен
центитален
ИТОП

(сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит
на икотехномически диспозант)

55

1231

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

(субстатен икотехномически
обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

Запасов уницентитален ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност
на ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на
икотехномически диспозант)
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Субстатен центитален ИТОП

(субстатен
икотехномически обтицентит)
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(вид субстанция на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТОП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен
центитален
ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТОП]

(вид сустант на
икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (unicentital
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
запасов уницентитален икотехномически обтипринос;
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос;
работен уницентитален икотехномически обтипринос;
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос;
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос;
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос;
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос;
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос;
творчески уницентитален икотехномически обтипринос;
унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос;
уницентитален икотехномически обтипринос.
УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (unicentital
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
икотехномически уницентит, (*) – 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 икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical economic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроиз57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство); трансцентитален икотехномически принос и инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за уницентитален икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиуницентит и като икотехтомическа диспотит) и уницентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиуницентит и като уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика). Уницентиталният икотехномически принос е форма на съществуване
на уницентиталната икотехреномическа енергия* (unicentital ecotechnomic
energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална икотехномическа активност* (unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично
опредметена уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална икотехномическа потенциалност*
(unicentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на икотехномическия принос (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 според общностния икореномически статут разновидности на
уницентиталния икотехномически принос са (1) уницентитален икотехномически субтипринос (икотехномически субтиуницентит) и (2) уницентитален
икотехномически обтипринос (икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталния икотехномически принос са: възпроизводствен
уницентитален икотехномически принос* (reproductional unicentital ecotechnomic contribution), производствен уницентитален икотехномически
принос* (production unicentital ecotechnomic contribution), разменен уницентитален икотехномически принос* (exchange unicentital ecotechnomic contribution), разпределителен уницентитален икотехномически принос*
(distributional unicentital ecotechnomic contribution), потребителен уницентитален икотехномически принос* (consumption unicentital ecotechnomic
contribution), стопанствен уницентитален икотехномически принос*
(protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), следпроизводствен
уницентитален икотехномически принос* (post-production unicentital
ecotechnomic contribution), предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (before-consumption unicentital ecotechnomic contribution),
посреднически уницентитален икотехномически принос* (intermediationary
unicentital ecotechnomic contribution), бизнес икотехномическии принос*
(business unicentital ecotechnomic contribution), алокативн уницентитален
икотехномически принос* (allocative unicentital ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален уницентитален икотехномически принос*
(individual unicentital ecotechnomic contribution), фирмен уницентитален
икотехномически принос* (firm unicentital ecotechnomic contribution), обществен уницентитален икотехномически принос* (social unicentital
ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталния икотехномически принос са: унисъзидателен уницентитален
икотехномически принос, съзидателен уницентитален икотехномически принос, изпълнителен уницентитален икотехномически принос, творчески уницентитален икотехномически принос, работен уницентитален икотехномически принос и сътворителен уницентитален икотехномически принос. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия
принос едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са пока60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитален усвояван икотехномически
принос* (unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и уницентитален
създаван икотехномически принос* (unicentital gived ecotechnomic contribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на униинцентиталния 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)

63

1239

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически обективит)
[външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехно
мически обективит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически
обективит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически униценчески трансцентит)
тит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетворе-ност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталния икотехномически принос са: сустатитен уницентитален икотехномически принос, субстатен уницентитален икотехномически принос, запасов уницентитален икотехномически принос и сустатантен уницентитален икотехномически принос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно
според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталния икотехномическия принос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИТП – икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически сустит)

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна
определеност
на ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определеност на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен
центитално
ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен икотехномически
инцентит)

(сустатитен
икотехномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определеност на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
Субстатен
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехноми(икотехнотрансцентит)
мически субс- чески уницентит)
тат)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вът[вътрешно съсъщество на
решната
опредещество на
цялостната
леност на
ИТП]
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид икотехномическа суб- (вид субстан- (вид субстанция
на икотехномистанция)
ция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]
вид икотехномическа
суперстанта)

Субстатен инцентитален ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата определеност на ИТП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен
центитален
ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически
трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност на
ИТП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант на
икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
ecotechnomic contribution) (ки) – във:
запасов уницентитален икотехномически принос;
изпълнителен уницентитален икотехномически принос;
работен уницентитален икотехномически принос;
субстатен уницентитален икотехномически принос;
сустатантен уницентитален икотехномически принос;
сустатитен уницентитален икотехномически принос;
съзидателен уницентитален икотехномически принос;
сътворителен уницентитален икотехномически принос;
творчески уницентитален икотехномически принос;
унисъзидателен уницентитален икотехномически принос;
уницентитален икотехномически принос.

(unicentital

УНИЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИПРИНОС*
(unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), икотехномически субтиуницентит, икотехномически диспотит, (*) – 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 икотехномически субект [на
обективностен икотехномически субект* (objectivitical economic subject)] в
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); трансцентитален икотехномически субтипринос и инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното
цялостно единство. Уницентиталният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна оценка, т.е. е субективно-обективностна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical ecotechnomic appraisement),
което е същото като обективистична икотехномическа оценка*
(objectivistical ecotechnomic appraisement). Уницентиталният икотехномически субтипринос е форма на съществуване на уницентиталната субтиикотехномическа енергия* (unicentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална субтиикотехномическа активност* (unicentital subtiecotechnomic
activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (unicentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие
(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 уницентиталния икотехномически субтипринос са: възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (reproductional
unicentital ecotechnomic subticontribution), производствен уницентитален
икотехномически субтипринос* (production unicentital ecotechnomic
subticontribution), разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (exchange unicentital ecotechnomic subticontribution), разпределителен
уницентитален икотехномически субтипринос* (distributional unicentital
ecotechnomic subticontribution), потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (consumption unicentital ecotechnomic subticontribution),
стопанствен
уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontribution), следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (post-production
unicentital ecotechnomic subticontribution), предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (before-consumption unicentital
ecotechnomic subticontribution), посреднически уницентитален икотехномически
субтипринос*
(intermediationary
unicentital
ecotechnomic
subticontribution), бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital
ecotechnomic subticontribution), алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален уницентитален икотехномически субтипринос*
(individual unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(firm
unicentital
ecotechnomic
subticontribution), обществен уницентитален икотехномически субтипринос* (social unicentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталния икотехномически субтипринос са: унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос, съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос, изпълнителен уницентитален икотехномически
субтипринос, творчески уницентитален икотехномически субтипринос, работен уницентитален икотехномически субтипринос и сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно
според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според
ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграни71
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чават уницентитален усвояван икотехномически субтипринос* (unicentital
assimilated ecotechnomic subticontribution) и уницентитален създаван икотехномически субтипринос* (unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталния икотехномически субтипринос и тяхното място 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИТСП
(работен икотехномически
субтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТСП]
{работна икотехномическа
реализираност;
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехноми-ческа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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икотехномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 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]

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидате- унисъзидателно унисъзидателикотехномилен икотехнолен икотехнона икотехноческо
усърдие;
мически
диспомически дисмическа фетант;
потит;
ност;
трансцентицентитална
уницентиталинцентитална
тална
икотехикотехномина икотехноикотехномичес-ка субтиумическа субти- номическа субческа субтиутиудовлетводовлетвоудовлетворедовлетворереност}
реност}
ност}
ност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на
икотехномина
икотехномина икотехномина икотехномическа
същност)
чески диспочески диспозит)
ческо явление)
зант)

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталния икотехномически субтипринос са: сустатитен
уницентитален икотехномически субтипринос, субстатен уницентитален
икотехномически субтипринос, запасов уницентитален икотехномически
субтипринос и сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната същностна ико-
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитален ИТСП

Трансцентитален ИТСП

Инцентитален
ИТСП

Центитален
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност на
ИТСП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТСП

Сустатитен трансцентитален
ИТСП

Сустатитен инцентитален
ИТСП

Сустатитен
центитален
ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически субтицентит)

[цялостно същество на цяло-стната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа
същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически
субтиуницентит)
[вътрешно същество на цялостната
определеност
на ИТСП]

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[външно същество на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[външно същество на външната определеност на ИТСП]

[външно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТСП

Сустатантен
трансцентитален
ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен
центитален
ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа
същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИПРИНОС
(unicentital ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
запасов уницентитален икотехномически субтипринос;
изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос;
работен уницентитален икотехномически субтипринос;
субстатен уницентитален икотехномически субтипринос;
сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос;
сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос;
съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос;
сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос;
творчески уницентитален икотехномически субтипринос;
унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос;
уницентитален икотехномически субтипринос.
УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(unicentital ecocorenomic allotment) – същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unicentital
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова уницентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като сустатантен икокореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворително
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
уницентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитално икокореномическо обтиучастие).
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unicentital
economic allotment) – същото като уницентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unicentital
economic allotment) (ки) – във:
запасова уницентитална икономическа заделеност (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
изпълнителна уницентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителва уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиуницентит);
работна уницентитална икономическа заделеност (същото като работва
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
субстатна уницентитална икономическа заделеност (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиуницентит);
сустатантна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
сустатитна уницентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
съзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като съзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит);
сътворителна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителва уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
творческа уницентитална икономическа заделеност (същото като съзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит);
унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиуницентит);
уницентитална икономическа заделеност (същото като уницентитална
икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит).
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (unicentital
economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), ико85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически уницентит, (*) – уницентитален икономически ингредиент, който
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на
субективностен икономически субект* (subjectivitical economic subject)] за
нейния уницентитален икотехномически принос (същото като икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); трансцентитална икономическа значимост и
инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за уницентитална икономическа субтизначимост
(същото като икономически субтиуницентит и като икономически диспотит)
и уницентитална икономическа обтизначимост (същото като икономически
обтиуницентит и като уницентитален икономически интерес) (вж. икономика). Уницентиталната икономическа значимост е форма на съществуване на
уницентиталната икономическа енергия* (unicentital economic energy) (вж.
икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална икономическа активност* (unicentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална
икономическа потенциалност* (unicentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на икономическатата значимост (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа
значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според според общностния икореномически статут разновидности на
уницентиталната икономическа значимост са (1) уницентитална икономическа
субтиначимост (икономически субтиуницентит) и (2) уницентитална икономическа обтизначимост (икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталната икономическа значимост са: възпроизводствена
уницентитална икономическа значимост* (reproductional unicentital
economic significance), производствена уницентитална икономическа значимост* (production unicentital economic significance), разменна уницентитална икономическа значимост* (exchange unicentital economic significance),
разпределителна уницентитална икономическа значимост* (distributional
unicentital economic significance), потребителна уницентитална икономическа значимост* (consumption unicentital economic significance), стопанствена уницентитална икономическа значимост* (protoeconomizing
unicentital economic significance), следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (post-production unicentital economic significance), предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (beforeconsumption unicentital economic significance), посредническа уницентитална
икономическа значимост* (intermediationary unicentital economic significance),
бизнес икономическа значимост* (business unicentital economic significance),
алокативна уницентитална икономическа значимост* (allocative
unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална уницентитална
икономическа значимост* (individual unicentital economic significance), фирмена уницентитална икономическа значимост* (firm unicentital economic
significance), обществена уницентитална икономическа значимост* (social
unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталната икономическата значимост са: унисъзидателна уницентитална икономическа значимост, съзидателна уницентитална икономическа
значимост, изпълнителна уницентитална икономическа значимост, творческа уницентитална икономическа значимост, работна уницентитална икономическа значимост и сътворителна уницентитална икономическа значимост.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата
значимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингре88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентност се разграничават уницентитална усвоявана икономическа значимост* (unicentital assimilated economic significance) и уницентитална създавана икономическа значимост* (unicentital gived economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ
(сътворителен
икономически
субективит)
[общо понятие
за състояние
на ИЗ]
{икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субективит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически
субективит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически
субективит)
[външно състояние на ИЗ]
{икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически
субективит)
[вътрешно
състояние на
ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталната икономическа значимост са: сустатитна уницентитална икономическа значимост, субстатна уницентитална икономическа значимост, запасова уницентитална икономическа значимост и сустатантна уницентитална икономическа значимост. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно
според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ –
икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )

94

1270

Центитална
ИЗ

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)
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(запасов икореномически
центит)
[външно същество на общата определеност на ИЗ]
(вид суперстанта на икономически диспозант)

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
определеност на ределеност на
ИЗ]
ИЗ]
(вид сустант
(вид сустант
на икономичес- на икономически диспозант)
ко явление)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (stock unicentital
economic significance) (ки) – във:
запасова уницентитална икономическа значимост;
изпълнителна уницентитална икономическа значимост;
работна уницентитална икономическа значимост;
субстатна уницентитална икономическа значимост;
сустатантна уницентитална икономическа значимост;
сустатитна уницентитална икономическа значимост;
съзидателна уницентитална икономическа значимост;
сътворителна уницентитална икономическа значимост;
творческа уницентитална икономическа значимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа значимост;
уницентитална икономическа значимост.
УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), икономически обтиуницентит, уницентитална икономическа
заделеност, уницентитален икономически интерес, (*) – 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 икономически субект [на субективностен икономически субект* (subjectivitical economic subject)] за нейния
уницентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически
обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); трансцентитална икономическа обтизначимост и инцентитала икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство). Уницентиталната икономическа обтизначимост е икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна оценка, т.е. е обективно-субективностна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical economic appraisement), което е
същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic
appraisement). Уницентиталната икономическа обтизначимост е форма на
съществуване на уницентиталната обтиикономическа енергия* (unicentital
obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална обтиикономическа активност*
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unicentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена уницентитална обтиикономическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена уницентитална обтиикономическа потенциалност* (unicentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икономическата обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталната икономическа обтизначимост са: възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (reproductional
unicentital economic obtisignificance), производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (production unicentital economic obtisignificance),
разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (exchange
unicentital economic obtisignificance), разпределителна уницентитална икономическа
обтизначимост*
(distributional
unicentital
economic
obtisignificance), потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (consumption unicentital economic obtisignificance), стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост* (protoeconomizing unicentital
economic obtisignificance), следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (post-production unicentital economic obtisignificance), предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (beforeconsumption unicentital economic obtisignificance), посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (intermediationary unicentital economic
obtisignificance), бизнес икономическа обтизначимост* (business unicentital
economic obtisignificance), алокативна уницентитална икономическа обтизначимост* (allocative unicentital economic obtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална уницентитална икономическа обтизначимост* (individual
unicentital economic obtisignificance), фирмена уницентитална икономическа
обтизначимост* (firm unicentital economic obtisignificance), обществена уницентитална икономическа обтизначимост* (social unicentital economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталната икономическа обтизначимост са: унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост, съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост, изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост, творческа уницентитална икономическа обтизначимост, работна
уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (unicentital assimilated
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic obtisignificance) и уницентитална създавана икономическа обтизначимост* (unicentital gived economic obtisignificance).

100

1276

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубективит)
{икономическа
заделеност;
икономически
интерес}

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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;
центитална
трансцентиинцентитална
уницентиталикономическа
тална иконоикономическа
на икономичесобтипригодмическа
обтипобтипригодка обтипригодност}
пригодност}
ност}
ност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономичес- на икономическа на икономичес- на икономически диспозант)
същност)
ко явление)
ки диспозит)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

103

1279

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически
обтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{творческа
икономическа
заделеност;
творчески икономически интерес;
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталната икономическа обтизначимост са: сустатитна
уницентитална икономическа обтизначимост, субстатна уницентитална
икономическа обтизначимост, запасова уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически обтиинцентит)

(икономически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие за определност на
ИОЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИОЗ
(икономически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (unicentital
economic obtisignificance) (ки) – във:
запасова уницентитална икономическа обтизначимост;
изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост;
работна уницентитална икономическа обтизначимост;
субстатна уницентитална икономическа обтизначимост;
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост;
сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост;
съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост;
сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост;
творческа уницентитална икономическа обтизначимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост;
уницентитална икономическа обтизначимост.
УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СУБТИЗНАЧИМОСТ*
(unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), икономически субтиуницентит, икономически диспотит, (*) –
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 икономически субект [на
субективностен икономически субект* (subjectivitical economic subject)] за
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейния уницентитален икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); трансцентитална
икономическа субтизначимост и инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство. Уницентиталната икономическа субтизначимост е икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна оценка или още е субективно отражение
на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е субективносубективностна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic
appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка*
(subjectivistical economic appraisement). Уницентиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на уницентиталната субтиикономическа енергия* (unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална субтиикономическа активност* (unicentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална субтиикономическа потенциалност* (unicentital subtieconomic
potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие.Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1)..
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие
(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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталната икономическа субтизначимост са: възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (reproductional
unicentital conomic subtisignificance), производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (production unicentital economic subtisignificance),
разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (exchange
unicentital economic subtisignificance), разпределителна уницентитална икономическа
субтизначимост*
(distributional
unicentital
economic
subtisignificance), потребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (consumption unicentital economic subtisignificance), стопанствена
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(protoeconomizing
unicentital economic subtisignificance), следпроизводствена уницентитална
икономическа субтизначимост* (post-production unicentital economic
subtisignificance), предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (before-consumption unicentital economic subtisignificance), посредническа
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(intermediationary unicentital economic subtisignificance), бизнес икономическа
субтизначимост* (business unicentital economic subtisignificance), алокативна
уницентитална икономическа субтизначимост* (allocative unicentital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална уницентитална икономическа субтизначимост* (individual unicentital economic subtisignificance),
фирмена уницентитална икономическа субтизначимост* (firm unicentital
economic subtisignificance), обществена уницентитална икономическа субтизначимост* (social unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталната икономическа субтизначимост са: унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост, съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост, изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост, творческа уницентитална икономическа субтизначимост, работна уницентитална икономическа субтизначимост и сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно
според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според
ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (unicenti113
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unicentital assimilated economic subtisignificance) и уницентитална създавана
икономическа субтизначимост* (unicentital gived economic subtisignificance).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталната икономическа 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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталната икономическа субтизначимост са: сустатитна
уницентитална икономическа субтизначимост, субстатна уницентитална
икономическа субтизначимост, запасова уницентитална икономическа субтизначимост и сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата
субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталната икономическата субтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие за определност на
ИСЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)

(сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]
(вид сустит на
икономически
диспозит)
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Сустатитна
центитална
ИСЗ
(сустатитен
икономически
субтицентит)
[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]
(вид сустит
на икономически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СУБТИЗНАЧИМОСТ
(unicentital economic subtisignificance) (ки) – във:
запасова уницентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост;
работна уницентитална икономическа субтизначимост;
субстатна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост;
творческа уницентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
уницентитална икономическа субтизначимост.
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unicentital
ecorenomic allotment) – същото като икореномически обтиуницентит и като
уницентитално икореномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unicentital
ecorenomic allotment) (ки) – във:
запасова уницентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икореномическо обтиучастие);
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално
икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
уницентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиуницентит и като уницентитално икореномическо обтиучастие).
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (unicentital
ecotechnomic assignment) – същото като уницентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиуницентит.
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (unicentital
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова уницентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
работна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиуницентит);
субстатна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
сустатантна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит);
сустатитна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтиуницентит);
творческа уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
уницентитална икотехномическа зададеност (същото като уницентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиуницентит).
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (unicentital
ecotechnomic allotment) – същото като уницентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиуницентит.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unicentital
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
запасова уницентитална икотехномическа заделеност (същото като запасов уницентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
работна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като работен уницентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиуницентит);
субстатна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
сустатантна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит);
сустатитна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
сътворителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиуницентит);
творческа уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото
като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиуницентит);
уницентитална икотехномическа заделеност (същото като уницентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиуницентит).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(unicentital ecounirenomic allotment) – същото като икоуниреномически обтиуницентит и като уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (unicentital ecounirenomic allotment) (ки) – във:
запасова уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиуницентит и като запасово уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит и като изпълнително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиуницентит и като работно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатантно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтиуницентит и като уницентитално икоуниреномическо обтиучастие).
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически обтиуницентит, уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – 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 икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; трансцентитално икокореномическо обтиучастие и инцентитално икокореномическо
обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от уницентитална икономическа обтизначимост (същото като икономически обтиуницентит и като уницентитален
икономически интерес) и уницентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиуницентит и като уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за уницентитална икономическа обтизначимост
и уницентитален икотехномически обтипринос) и уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности), където уницентиталната икономическа обтизначимост
е икономическа оценка на уницентиталния икотехномическия обтипринос.
Уницентиталното икокореномическо обтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Уницентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на уницентиталната
обтиикокореномическа енергия* (unicentital obtiecocorenomic energy) (вж.
обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
уницентитална
обтиикокореномическа
активност*
(unicentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена уницентитална обтиикокореномическа
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалност* (unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитално
икокореномическо участие;
икокореномически уницентит
(уницентитално
икокореномическо участие)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиуницентит
(икокореномически диспотит)

Унирецентитално икореномическо обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиуницентит
(уницентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икокореномическо обтиучастие са: възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (reproductional
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено унецентитялно
икокореномическо
обтиучастие*
(production
unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
потребително
уницентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (protoeconomizing
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (post-production unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (before-consumption unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (intermediationary unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие* (business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (allocative
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(social unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икокореномическо обтиучастие са: унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие, съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие, изпълнително уницентитално икокореномическо
обтиучастие, творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие, работно уницентитално икокореномическо обтиучастие и сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според
ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие*
(unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (unicentital gived
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

136

1312

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икокореномическо обтиучастие са: сустатитно
уницентитално икокореномическо обтиучастие, субстатно уницентитално
икокореномическо обтиучастие, запасово уницентитално икокореномическо
обтиучастие и сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икокореномическо обтиучастие и тяхнто място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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(вид сустит
на икокореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
(unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
уницентитално икокореномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически субтиуницентит, икокореномически диспотит, (*) – 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 икокореномически субект
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; трансцентитално икокореномическо субтиучастие и инцентитално икокореномическо
субтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от уницентитална икономическа субтизначимост (същото като икономически субтиуницентит и като икономически диспотит) и уницентитален икотехномически субтипринос (същото
като икотехномически субтиуницентит и като икотехномически диспотит)
(както и общо понятие за уницентитално икореномическо субтиучастие (в
т.ч. и за уницентитална икономическа субтизначимост и уницентитален
икотехномически субтипринос) и уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където уницентиталната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на уницентиталния икотехномически субтипринос. Уницентиталното икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка,
т.е. е субективно-субстан-тивностна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical
ecocorenomic
appraisement).
Уницентиталното
икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на уницентиталната субтиикокореномическа енергия* (unicentital subtiecocorenomic energy)
(вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална субтиикокореномическа активност* (unicentital
subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена уницентитална субтиикокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална субтиикокореномическа потенциалност* (unicentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитално
икокореномическо участие;
икокореномически уницентит
(уницентитално
икокореномическо участие)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиуницентит
(икокореномически диспотит)

Унирецентитално икореномическо обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиуницентит
(уницентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено
уницентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (production
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (exchange unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), разпределително уницентитално икокореномическо
субтиучастие*
(distributional
unicentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (beforeconsumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (intermediationary
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), бизнес уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (business unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (individual unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено уницентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(social
unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икокореномическо субтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие, съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие, изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие, творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие, работно уницентитално икокореномическо субтиучастие и сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл.
1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се
разграничават уницентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и уницентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]

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 състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРСУ]

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокорено{сътворителна мическа реалиикокореномизираност;
ческа реализисътворителен
раност;
икокореномиикокореночески диспомическа субтит;
типригодност}
уницентитал(вид икокорена икокоренономически спемическа субцифант)
типригодност}

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномическа
реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икокореномиикокореномически диспоческа феност;
тант;

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант (вид специфант
на икокореноми- на икокореноческо явление)
мически диспозант)

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 икокореномичес-ки
субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтицентит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешна-та определеност на ИКРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[външно състояние на
ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа реализираност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

{изпълнителна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 общата 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРСУ
(унисъзидателен икокореномически
субтисубстантит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРСУ
ИКРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
{унисъзидател- реализираност;
на икокореноунисъзидатемическа реалилен
икокоренозираност;
мически дисикокоренопотит;
мическа субуницентиталтиудовлетвона икокоренореност}
мическа субти(вид икокореудовлетвореномически спеност}
цифит)
(вид специфит
на икокореномически диспозит)
[цялостно състояние на
ИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешна-та определеност на ИКРСУ]
{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
реализираност;

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРСУ]

унисъзидателна икокореномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикокореномитална икокоческа
реномическа
реализираност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икокоренона икокореномически дисмическа фепотант;
ност;

трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икокореноми.ческа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномиче-ска същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икокореномическо субтиучастие са: сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие, субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие, запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие и сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
според разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
уницентитално икокореномическо субтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unicentital
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически уницентит, (*) – уницентитален икокореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икокореномическото възпроизводство; трансцентитално икокореномическо участие и инцентитално икокореномическо участие, взети в
тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от уницентитална икономическа значимост (същото като
икономически уницентит) и уницентитален икотехномически принос (същото
като икотехномически уницентит) (както и общо понятие за уницентитално
икореномическо участие (в т.ч. за уницентитална икономическа значимост и
уницентитален икотехномически принос) и уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където уницентиталната икономическа значимост е икономическа
оценка на уницентиталния икотехномическия принос. То е и общо понятие за
уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтиуницентит и като икокореномически диспотит) и уницентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Уницентиталното икокореномическо участие е форма на съществуване
на уницентиталната икокореномическа енергия* (unicentital ecocorenomic
energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална икокореномическа активност* (unicentital
ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална икокореномическа потенциалност*
(unicentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.
фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитално
икокореномическо участие;
икокореноми0чески уницентит
(уницентитално
икокореномическо участие)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиуницентит
(икокореномически диспотит)

Унирецентитално икореномическо обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиуницентит
(уницентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) уницентитално икокореномическо субтиучастие (икокореномически субтиуницентит) и (2) уницентитално икокореномическо обтиучастие (икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икокореномическо участие са: възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (reproductional unicentital
ecocorenomic participation (share)), производствено уницентитално икокореномическо участие* (production unicentital ecocorenomic participation (share)),
разменно уницентитално икокореномическо участие* (exchange unicentital
ecocorenomic participation (share)), разпределително уницентитално икокореномическо участие* (distributional unicentital ecocorenomic participation
(share)), потребително уницентитално икокореномическо участие*
(consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (protoeconomizing unicentital
ecocorenomic participation (share)), следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (post-production unicentital ecocorenomic participation
(share)), предипотребително уницентитално икокореномическо участие*
(before-consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), посредническо уницентитално икокореномическо участие* (intermediationary unicentital
ecocorenomic participation (share)), бизнес уницентитално икокореномическо
участие* (business unicentital ecocorenomic participation (share)), алокативно
уницентитално икокореномическо участие* (allocative unicentital
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икокореномическо участие* (individual unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено уницентитално икокореномическо участие* (firm
unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено уницентитално
икокореномическо участие* (social unicentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икокореномическо участие са: унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие, съзидателно уницентитално икокореномическо участие, изпълнително уницентитално икокореномическо участие,
творческо уницентитално икокореномическо участие, работно уницентитално икокореномическо участие и сътворително уницентитално икокореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидности160
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------те на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икокореномическо участие* (unicentital assimilated ecocorenomic
participation (share)) и уницентитално създавано икокореномическо участие* (unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ
– икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субс.тантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икокореномическо участие са: сустатитно
уницентитално икокореномическо участие, субстатно уницентитално икокореномическо участие, запасово уницентитално икокореномическо участие
и сустатантно уницентитално икокореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.

166

1342

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално
ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (unicentital
ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово уницентитално икокореномическо участие;
изпълнително уницентитално икокореномическо участие;
работно уницентитално икокореномическо участие;
субстатно уницентитално икокореномическо участие;
сустатантно уницентитално икокореномическо участие;
сустатитно уницентитално икокореномическо участие;
съзидателно уницентитално икокореномическо участие;
сътворително уницентитално икокореномическо участие;
творческо уницентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие;
уницентитално икокореномическо участие.
УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически обтиуницентит, уницентитална икореномическа заделеност, (*) – 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 икореномически субект [на субстан169
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивностен икореномически субект* (substantivitical ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; трансцентитално икореномическо обтиучастие и инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в тяхното
цялостно единство; общо понятие за уницентитална икономическа обтизначимост (същото като икономически обтиуницентит и като уницентитален
икономически интерес) и уницентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиуницентит и като уницентитална икотехномическа зададеност). Уницентиталното икореномическо обтиучастие е икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecorenomic appraisement).
Уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
уницентиталната обтиикореномическа енергия* (unicentital obtiecorenomic
energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената уницентитална обтиикореномическа активност* (unicentital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена уницентитална обтиикореномическа потенциалност* (unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икореномическо обтиучастие са (1) уницентитална икономическа обтизначимост (икономически обтиуницентит) и (2)
уницентитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икореномическо обтиучастие са: възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (reproductional
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (production unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (distributional
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (post-production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие*
(before-consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес уницентитално
икореномическо
обтиучастие*
(business
unicentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), алокативно уницентитално икореномическо
обтиучастие* (allocative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават
индивидуално
уницентитално
икореномическо
обтиучастие* (individual unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено уницентитално икореномическо обтиучастие* (social unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икореномическо обтиучастие са: унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие, съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие, изпълнително уницентитално икореномическо обтиу172
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие, творческо уницентитално икореномическо обтиучастие, работно
уницентитално икореномическо обтиучастие и сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (unicentital assimilated
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното 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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

178

1354

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРОУ

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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Съзидателно
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Съзидателно
(изгодно) центитално ИРОУ
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 инцентина трансценна икореноми- лна уницентина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
(вид икоренолетвореност}
влетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икореномическо обтиучастие са: сустатитно
уницентитално икореномическо обтиучастие, субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие, запасово уницентитално икореномическо обтиучастие и сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото
обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидности на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИРОУ
(икореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
уницентитално икореномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически субтиуницентит, икореномически диспотит, (*) – 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 икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект* (substantivitical ecorenomic subject)] във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство; трансцентитално икореномическо субтиучастие и инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за уницентитална икономическа
субтизначимост (същото като икономически субтиуницентит и като икономически диспотит) и уницентитален икотехномически субтипринос (същото
като икотехномически субтиуницентит и като икотехномически диспотит).
Уницентиталното икореномическо субтиучастие е икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивно-стна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical ecorenomic appraisement). Уницентиталното икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на уницентиталната
субтиикореномическа енергия* (unicentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална субтиикореномическа активност* (unicentital subtiecorenomic
activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
уницентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена уницентитална субтиикореномическа потенциалност*
(unicentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (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 уницентиталното икореномическо субтиучастие са (1) уницентитална икономическа субтизначимост (икономически субтиуницентит) и (2)
уницентитален икотехномически субтипринос (икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икореномическо субтиучастие са: възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (reproductional
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (production unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), разменно уницентитално икореномическо
субтиучастие* (exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
разпределително
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (consumption
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (protoeconomizing unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (post-production unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (before-consumption unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие*
(business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено уницентитално икореномическо
субтиучастие* (firm unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено уницентитално икореномическо субтиучастие* (social unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икореномическо субтиучастие са: унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие, съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие, изпълнително уницентитално икореномическо суб186
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие, творческо уницентитално икореномическо субтиучастие, работно уницентитално икореномическо субтиучастие и сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават
уницентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (unicentital
assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (unicentital gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентитал(вид икореноикореномичесикореномичестална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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;

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икореномическо субтиучастие са: сустатитно
уницентитално икореномическо субтиучастие, субстатно уницентитално
икореномическо субтиучастие, запасово уницентитално икореномическо
субтиучастие и сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икореномическо субтиучастие и тяхното място
според разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
уницентитално икореномическо субтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unicentital
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически уницентит, (*) – уницентитален икореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект* (substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; трансцентитално икореномическо участие и
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за уницентитална икономическа значимост (същото
като икономически уницентит) и уницентитален икотехномически принос
(същото като икотехномически уницентит), както и общо понятие за уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтиуницентит и като икореномически диспотит) и уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтиуницентит и като уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика). Уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на съществуване на
уницентиталната икореномическа енергия* (unicentital ecorenomic energy)
(вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
уницентитална икореномическа активност* (unicentital ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална икореномическа потенциалност* (unicentital ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото участие (вж. фиг.
1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икореномическо
участие;
икореномически
уницентит
(уницентитално
икореномическо
участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиуницентит
(икореномически
диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Уницентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиуницентит
(уницентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икореномическо участие са (1) уницентитална
икономическа значимост (икономически уницентит) и (2) уницентитален
икотехномически принос (икотехномически уницентит), според общностния
икореномически статут негови разновидности са (1) уницентитално икореномическо субтиучастие (икореномически субтиуницентит) и (2) уницентитално икореномическо обтиучастие (икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икореномическо участие са: възпроизводствено
уницентитално икореномическо участие* (reproductional unicentital
ecorenomic participation (share)), производствено уницентитално икореномическо участие* (production unicentital ecorenomic participation (share)), разменно уницентитално икореномическо участие* (exchange unicentital
ecorenomic participation (share)), разпределително уницентитално икореномическо участие* (distributional unicentital ecorenomic participation (share)),
потребително уницентитално икореномическо участие* (consumption
unicentital ecorenomic participation (share)), стопанствено уницентитално
икореномическо
участие*
(protoeconomizing
unicentital
ecorenomic
participation (share)), следпроизводствено уницентитално икореномическо
участие* (post-production unicentital ecorenomic participation (share)), предипотребително уницентитално икореномическо участие* (beforeconsumption unicentital ecorenomic participation (share)), посредническо уницентитално икореномическо участие* (intermediationary unicentital
ecorenomic participation (share)), бизнес уницентитално икореномическо
участие* (business unicentital ecorenomic participation (share)), алокативно
уницентитално икореномическо участие* (allocative unicentital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икореномическо участие* (individual unicentital ecorenomic participation (share)), фирмено
уницентитално икореномическо участие* (firm unicentital ecorenomic
participation (share)), обществено уницентитално икореномическо участие*
(social unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икореномическо участие са: унисъзидателно уницентитално
икореномическо участие, съзидателно уницентитално икореномическо участие, изпълнително уницентитално икореномическо участие, творческо уницентитално икореномическо участие, работно уницентитално икореноми200
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо участие и сътворително уницентитално икореномическо участие. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото
участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и уницентитално създавано икореномическо участие* (unicentital gived ecorenomic
participation (share)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)
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)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРУ]

[общо състояние на общата
определеност 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)

{ценитална
икореномическа пригодност}

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание
на икореномическа същност)

204

{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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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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]

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икореномическо участие са: сустатитно уницентитално икореномическо участие, субстатно уницентитално икореномическо участие, запасово уницентитално икореномическо участие и сустатантно уницентитално икореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно
според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ
– икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)
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[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ
ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово уницентитално икореномическо участие;
изпълнително уницентитално икореномическо участие;
работно уницентитално икореномическо участие;
субстатно уницентитално икореномическо участие;
сустатантно уницентитално икореномическо участие;
сустатитно уницентитално икореномическо участие;
съзидателно уницентитално икореномическо участие;
сътворително уницентитално икореномическо участие;
творческо уницентитално икореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо участие;
уницентитално икореномическо участие.

(unicentital

УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически обтиуницентит, уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – 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 икоуниреномически субект [на субстантивностен икоуниреномически субект*
(substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроиз208

1384

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; уницентитална икономическа обтизначимост (същото като икономически обтиуницентит и като уницентитален икономически интерес) и уницентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиуницентит и
като уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно
единство. Уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical ecounirenomic appraisement). Уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на
уницентиталната обтиикоуниреномическа енергия* (unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената уницентитална обтиикоуниреномическа
активност* (unicentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална
обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unicentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: възпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (production
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (exchange unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено
уницентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (postproduction unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (beforeconsumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (intermediationary
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (business unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), алокативно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, съзидателно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие, изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучас211
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (unicentital
gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното 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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до УНИЦЕНТИТАЛНО 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
икоуниреномиикоуниреномическа обтиприческа обтипгодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)

214

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

1390

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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)

216

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

1392

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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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Камен Миркович

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и сустатантно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие за определност на
ИУРОУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
(unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически субтиуницентит, икоуниреномически диспотит, (*) – 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 икоуниреномически су222
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект [на субстантивностен икоуниреномически субект* (substantivitical
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; уницентитална икономическа субтизначимост (същото като икономически субтиуницентит и като икономически диспотит) и уницентитален икотехномически
субтипринос (същото като икотехномически субтиуницентит и като икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical ecounirenomic appraisement). Уницентиталното
икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на уницентиталната субтиикоуниреномическа енергия* (unicentital subtiecounirenomic
energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената уницентитална субтиикоуниреномическа активност*
(unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена уницентитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(unicentital
subtiecounirenomic
potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа
значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: възпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (production
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(exchange
unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (distributional unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), потребително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(consumption
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), стопанствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(protoeconomizing
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (post-production unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (before-consumption unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), посредническо уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(intermediationary
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), бизнес уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(business
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)), алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (social unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, съзидателно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие, изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие. Тези разно225
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и уницентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)
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]

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализиикоуниреномираност}
чески диспотит}

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 състоя[общо състоя[общо състояние
[общо състоя(сътворителен
ние на общата
на вътрешната
ние на външнаикоуниреноми- ние на цялостопределеност
на
чески субтисуб- ната определе- определеност на та определеност
ИУРСУ]
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
на ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие {сътворителна {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
трансцентиинцентитална
за състояние на уницентитална икоунирено- тална икоуни- икоуниреноми- икоуниреномиИУРСУ]
ческа реализимическа реалиреномическа
ческа реализи{сътворителна
раност;
зираност;
реализираност;
раност;
икоуниреномисътворителен
сътворителна
сътворителна сътворителен
ческа реализиикоуниреноми- икоуниреноми- икоуниреноми- икоуниреномираност;
чески диспочески диспоческа отдадеческа феност;
икоуниренотант;
тит;
ност;
мическа субинцентитална
центитална
трансцентитипригодност} уницентитална икоунирено- тална икоуни- икоуниреноми- икоуниреноми(вид икоуниреческа субтипческа субтипмическа субреномическа
номически сперигодност}
ригодност}
типригодност}
субтиприцифант)
годност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икоуниренона икоуниренона икоуниренона икуниореномическо явлемически диспомически диспомическа същние)
зант)
зит)
ност)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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
икоуниреномическа 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиен-
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие за определност на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)

235

1411

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)
[външно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно
центитално
ИУРСУ

(субстатен
икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант
на икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (unicentital
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически уницентит, (*) – уницентитален икоуниреномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически субект
[на субстантивностен икоуниреномически субект* (substantivitical
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; трансцентитално икоуниреномическо участие и инцентитално икоуниреномическо
участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; уницентитална икономическа значимост (същото като икономически уницентит) и уницентитален
икотехномически принос (същото като икотехномически уницентит), взети
заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като икоуниреномически субтиуницентит и като икоуниреномически диспотит) и уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като икоуниреномически обтиуницентит и като уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика).
Уницентиталното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на
уницентиталната икоуниреномическа енергия* (unicentital ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената уницентитална икоуниреномическа активност* (unicentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (unicentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.
фиг. 1).
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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уницентитална
икономическа
значимост;
икономически
уницентит
(уницентитално
икономическо
участие;
уницентитална
икономическа
значимост)

Уницентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
уницентит
(уницентитално
икотехномическо
участие;
уницентитален
икотехномически
принос)

Уницентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически уницентит
(уницентитално
икоуниреномическо участие)

Уницентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиуницентит
(икономически
диспотит)

Уницентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(икотехномически
диспотит)

Уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиуницентит
(икоуниреномически диспотит)

Уницентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиуницентит
(уницентитална
икономическа заделеност;
уницентитален
икономически интерес)

Уницентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиуницентит
(уницентитална
икотехномическа
заделеност;
уницентитална
икотехномическа
зададеност)

Унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиуницентит
(уницентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (икоуниреномически
субтиуницентит) и (2) уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на уницентиталното икоуниреномическо участие са: възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (reproductional unicentital
ecounirenomic participation (share)), производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (production unicentital ecounirenomic participation
(share)), разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (exchange
unicentital ecounirenomic participation (share)), разпределително уницентитално икоуниреномическо участие* (distributional unicentital ecounirenomic
participation (share)), потребително уницентитално икоуниреномическо
участие* (consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (protoeconomizing
unicentital ecounirenomic participation (share)), следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (post-production unicentital ecounirenomic participation (share)), предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (before-consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), посредническо уницентитално икоуниреномическо участие*
(intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)), бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (business unicentital ecounirenomic
participation (share)), алокативно уницентитално икоуниреномическо
участие* (allocative unicentital ecounirenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално уницентитално икоуниреномическо участие*
(individual unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено уницентитално икоуниреномическо участие* (firm unicentital ecounirenomic
participation (share)), обществено уницентитално икоуниреномическо участие* (social unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
уницентиталното инцентитално икоуниреномическо участие са: унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие, съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие, изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие, творческо уницентитално икоуниреномическо участие,
работно уницентитално икоуниреномическо участие и сътворително уницентитално икоуниреномическо участие. Тези разновидности и тяхното място
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават
уницентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (unicentital
assimilated ecounirenomic participation (share)) и уницентитално създавано
икоуниреномическо участие* (unicentital gived ecounirenomic participation
(share)).
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на уницентиталното икоуниреномическо участие и тяхното място след
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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до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 икоуниреномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО 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 възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на уницентиталното икоуниреномическо участие са: сустатитно
уницентитално икоуниреномическо участие, субстатно уницентитално икоуниреномическо участие, запасово уницентитално икоуниреномическо участие и сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото
участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на уницентиталното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същес- [външно същесттво на цялостна- во на вътрешната определеност та определеност
на ИУРУ]
на ИУРУ]

[външно същество на външната определеност на ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)
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Субстатно центитално ИУРУ

(субстатен
икоуниреномически центит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]
(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)
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File: от УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант на
икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (unicentital
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово уницентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие;
работно уницентитално икоуниреномическо участие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо участие;
творческо уницентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
уницентитално икоуниреномическо участие.
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File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПЛЪТНЯВАЩ /СГЪСТЯВАЩ/ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (contraction /compression/ economic operator). Нека M е ограничено икономическо
множество на пълното метрично икономическо пространство. Мярката на
некомпактността на икономическото множество M, означавана с χ(M), е точната долна граница на значения на тези ε > 0, при които съществува крайна икономическа ε-мрежа (finite economic ε-net) за M. За компактните икономически множества χ(M) = 0. Операторът F: X → X е уплътняващ (сгъстяващ) икономически оператор, ако
χ(F(M)) < χ(M)
за всяко некомпактно ограничено икономическо множество M ⊂ X .
УПЛЪТНЯВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (contraction economic mapping) (ки) – във:
принцип на уплътняващите икономически изображения (вж. метод
на последователните приближения).
УПОТРЕБА (use) (кд) – във:
факторна икономическа употреба.
УПОТРЕБЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (used extrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като употребено-външносистемнопродуктова предметна маса) (*) – външносистемен продукт (в макр.), произведен от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година) и използван от всички
негови потребители. Конституира се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Употребеният външносистемен продукт (в макр.) е сумата от употребено-външносистемнопродуктовите предметни междуелементни кванти* (used-extrasystemicproduct objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Той е същото като краен продукт (в макр.) и е разновидност на частичния употребен продукт (в макр.). Сумата на употребения външносистемен
продукт (в макр.) и употребения вътрешносистемен продукт (в макр.) [което
е промеждутъчният продукт (в макр.)] е пълният употребен продукт (в
1
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File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.). Негови разновидности са отделният употребен външносистемен продукт (в макр.) и съвкупният употребен външносистемен продукт (в макр.).
Ако не е посочено друго, под употребен външносистемен продукт (в макр.)
обикновено се подразбира съвкупният употребен външносистемен продукт (в
макр.). При покупко-продажба употребеният външносистемен продукт (в
макр.) се представя като разход на употребен външносистемен продукт*
(used extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на употребен външносистемен продукт* (used extrasystemic
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
УПОТРЕБЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (used extrasystemic product) (ки) – във:
отделен употребен външносистемен продукт (в макр.);
съвкупен употребен външносистемен продукт (в макр.);
употребен външносистемен продукт (в макр.).
УПОТРЕБЕН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (used intrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като употребено-вътрешносистемнопродуктова предметна маса) (*) – употребен продукт (в макр.), който се
формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки
на системата на икономическото производство (вж. обратна икономическа
връзка); парично изражение на частта от употребения продукт (в макр.), произведен от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна), която се връща в системата на икономическото производство, за да
бъде употребена производително от всички негови потребители при производството на същия вид или на други видове продукти за единица време
(обикновено за една година). Изпълнява ролята на ендогенен фактор на производството (вж. производствени икономически фактори). Конституира се като
съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев) в рамките на простото възпроизводство (вж. теория на
К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт). Той е една от разновидностите на частичния употребен продукт (в макр.) и е същото като промеждутъчен продукт (в макр.). Употребеният вътрешносистемен продукт
(в макр.) е сумата от употребено-вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (used-intrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономи2
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File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Сумата на
употребения вътрешносистемен продукт (в макр.) и употребения външносистемен продукт (в макр.) [който е крайният продукт (в макр.) и е другата разновидност на частичния употребен продукт (в макр.)] е пълният употребен
продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под употребен вътрешносистемен
продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба употребеният вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на употребен вътрешносистемен продукт* (used intrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на употребен вътрешносистемен
продукт* (used intrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
УПОТРЕБЕН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (used intrasystemic
product) (ки) – във:
отделен употребен вътрешносистемен продукт (в макр.);
съвкупен употребен вътрешносистемен продукт;
употребен вътрешносистемен продукт (в макр.).
УПОТРЕБЕН ОСТАТЪЧЕН ПРОДУКТ* (used residual product) (в макр.)
(подразбира се като употребено-остатъчно-продуктова предметна маса)
(*) – остатъчен продукт (в макр.), произведен от икономически единици
(една, повече от една или всички в дадена страна) за единица време (обикновено за една година) и използван от всички негови потребители. Конституира
се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в
макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова
система на В. Леонтиев). Употребеният остатъчен продукт (в макр.) е сумата от употребено-остатъчно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (used-residual-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Той е същото като употребен външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като краен продукт (в макр.) и е разновидност на частичния употребен продукт (в макр.)]. Сумата на употребения
остатъчен продукт (в макр.) и употребения вътрешносистемен продукт (в
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) [което е промеждутъчният продукт (в макр.)] е пълният употребен
продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният употребен остатъчен
продукт (в макр.) и съвкупният употребен остатъчен продукт (в макр.). Ако
не е посочено друго, под употребен остатъчен продукт (в макр.) обикновено се
подразбира съвкупният употребен остатъчен продукт (в макр.). При покупкопродажба употребеният остатъчен продукт (в макр.) се представя като разход
на употребен остатъчен продукт* (used residual product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на употребен остатъчен
продукт* (used residual product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
УПОТРЕБЕН ОСТАТЪЧЕН ПРОДУКТ (used residual product) (ки) – във:
отделен употребен остатъчен продукт (в макр.);
съвкупен употребен остатъчен продукт (в макр.);
употребен остатъчен продукт (в макр.).
УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ* (used product) (в макр.) (подразбира се като употребено-продуктова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална
разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически
продукт (в макр.), който е парично изражение на използван (търсен и изразходван) от всички негови (производствени и извънпроизводствени) потребители всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт), създаден и предложен от икономически единици (една, повече от една или всички в
дадена страна) за единица време (обикновено за една година); обобщаващо
понятие за изразходван в производството или в потреблението макроикономически продукт (също). Употребеният продукт (в макр.) е сумата от употребено-продуктовите предметни междуелементни кванти* (used-product
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)].
Конституира се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Представлява една от формите на стопанствения продукт (в макр.). Той е разновидност на по-общото понятие за
оползотворен продукт (в макр.) и е сумата от промеждутъчния продукт (в
макр.) и крайния продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, поточно, разновидности на частичния употребен продукт (в макр.). Негови разновидности са още отделният употребен продукт (в макр.), съвкупният
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------употребен продукт (в макр.), пълният употребен продукт (в макр.) [в т.ч. отделният пълен употребен продукт (в макр.) и съвкупният пълен употребен
продукт (в макр.)], частичният употребен продукт (в макр.) [в т.ч. отделният частичен употребен продукт (в макр.) и съвкупният частичен употребен
продукт (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под
употребен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният употребен
продукт (в макр.). При покупко-продажба употребеният продукт (в макр.) се
представя като разход на употребен продукт* (used product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на употребен продукт*
(used product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ (joint product) (ки) – във:
отделен пълен употребен продукт (в макр.);
отделен употребен продукт (в макр.);
отделен частичен употребен продукт (в макр.);
пълен употребен продукт (в макр.);
съвкупен продукт (в макр.);
съвкупен пълен употребен продукт (в макр.);
съвкупен употребен продукт (в макр.);
съвкупен частичен употребен продукт (в макр.);
частичен употребен продукт (в макр.).
УПОТРЕБЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (used extrasystemic
finance) (в макр.) (подразбират се като употребено-външносистемнофинансова предметна маса) (*) – външносистемни финанси (в макр.), формирани при икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година) и използвани от всички
техни ползватели. Конституират се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Употребениите
външносистемни финанси (в макр.) са сумата от употребеновъншносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти*
(used-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа
матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са същото като крайни финанси (в
макр.) и са разновидност на частичните употребени финанси (в макр.). Сума5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на употребениите външносистемни финанси (в макр.) и употребениите
вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е промеждутъчните финанси (в
макр.)] са пълните употребени финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните употребени външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под
употребени външносистемни финанси (в макр.) обикновено се подразбират
съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) употребениите външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на употребени външносистемни
финанси* (used extrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на употребени външносистемни финанси* (used extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
УПОТРЕБЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (used extrasystemic
finance) (ки) – във:
отделни употребени външносистемни финанси (в макр.);
съвкупни употребени външносистемни финанси (в макр.);
употребени външносистемни финанси (в макр.).
УПОТРЕБЕНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (used intrasystemic
finance) (в макр.) (подразбират се като употребенио-вътрешносистемнофинансова предметна маса) (*) – употребени финанси (в макр.), които се
формират при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна
икономическа връзка); парично изражение на частта от употребениите финанси (в макр.), възникнали в икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна), която се връща в системата на преразпределението на
икономическия доход за единица време (обикновено за една година). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки
(в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Те са една от разновидностите на частичните
употребени финанси (в макр.) и са същото като промеждутъчни финанси (в
макр.). Употребениите вътрешносистемни финанси (в макр.) са сумата от
употребено-вътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (used-intrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или иконо6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Сумата на употребениите
вътрешносистемни финанси (в макр.) и употребениите външносистемни финанси (в макр.) [които са крайните финанси (в макр.) и са другата разновидност на частичните употребени финанси (в макр.)] са пълните употребени
финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните употребени вътрешносистемни
финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) употребениите вътрешносистемни финанси (в макр.) се
представят като разход на употребени вътрешносистемни финанси* (used
intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на употребени вътрешносистемни финанси*
(used intrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи).
УПОТРЕБЕНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (used intrasystemic
finance) (ки) – във:
отделни употребени вътрешносистемни финанси (в макр.);
употребени вътрешносистемни финанси (в макр.);
съвкупни употребени вътрешносистемни финанси.
УПОТРЕБЕНИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСИ* (used residual finance) (в макр.)
(подразбират се като употребено-остатъчно-финансова предметна маса)
(*) – остатъчни финанси (в макр.), формирани от икономически единици
(една, повече от една или всички в дадена страна) за единица време (обикновено за една година) и използвани от всички техни ползватели. Конституират
се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в
макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова
система на В. Леонтиев). Употребениите остатъчни финанси (в макр.) са
сумата от употребено-остатъчно-финансовите предметни междуелементни кванти* (used-residual-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са същото като употребени външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като крайни финанси (в
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) и е разновидност на частичните употребени финанси (в макр.)]. Сумата на употребените остатъчни финанси (в макр.) и употребените вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е промеждутъчните финанси (в макр.)] са
пълните употребени финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните
употребени остатъчни финанси (в макр.) и съвкупните употребени остатъчни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под употребени остатъчни финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните употребени остатъчни
финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
употребениите остатъчни финанси (в макр.) се представят като разход на
употребени остатъчни финанси* (used residual finance expenditure) (в макр.)
за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на употребени остатъчни финанси* (used residual finance incoming) (в макр.) за техните
получатели (в т.ч. и купувачи).
УПОТРЕБЕНИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСИ (used residual finance) (ки) – във:
отделни употребени остатъчни финанси (в макр.);
съвкупни употребени остатъчни финанси (в макр.);
употребени остатъчни финанси (в макр.).
УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (used product money) (в макр.) (подразбират се като употребено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ
на употребения продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока. Употребените продуктови пари (в макр.) са сумата от
употребено-продуктовите парични междуелементни кванти* (usedproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.)]. Конституират се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Представляват една
от формите на стопанствените продуктови пари (в макр.). Те са разновидност
на по-общото понятие за оползотворни продуктови пари (в макр.) и са сумата
от промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и крайните продуктови пари
(в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на частичните употребени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са още
отделните употребени продуктови пари (в макр.), съвкупните употребени
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктови пари (в макр.), пълните употребени продуктови пари (в макр.) [в
т.ч. отделните пълни употребни продуктови пари (в макр.) и съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.)], частичните употребени продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени продуктови пари
(в макр.) и съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под употребени продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните употребени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба употребените продуктови пари (в
макр.) се представят като разход на употребени продуктови пари* (used
product money expenditure) (в макр.) [същото като употребен продуктов
паричeн разход* (used product money cost) (в макр.)] за купувачите на употребения продукт (в макр.) и като приход на употребени продуктови пари*
(used product money incoming) (в макр.) [същото като употребен продуктов
паричeн приход* (used product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (used product money) (ки) – във:
отделни пълни употребени продуктови пари (в макр.);
отделни употребени продуктови пари (в макр.);
отделни частични употребени продуктови пари (в макр.);
пълни употребени продуктови пари (в макр.);
съвкупни пълни употребени продуктови пари (в макр.);
съвкупни употребени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични употребени продуктови пари (в макр.);
употребени продуктови пари (в макр.);
частични употребени продуктови пари (в макр.).
УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ* (used finance) (в макр.) (подразбират се като
употребено-финансова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална
разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически
финанси* (aggregate all-macroeconomic finance) (в макр.), който е парично изражение на използвани (търсени и изразходвани) от всички техни ползватели
всеобхватни икономически финанси* (comprehensive economic finance), формирани и предложени от икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Употребениите финанси (в макр.) са сумата от употребено-финансовите предметни междуелементни кванти* (used-financial objective interelement quanta)
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или
икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Конституират се като
съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Представляват една от формите на стопанствените
финанси (в макр.). Те са разновидност на по-общото понятие за оползотворени
финанси (в макр.) и са сумата от промеждутъчните финанси (в макр.) и
крайните финанси (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на частичните употребени финанси (в макр.). Техни разновидности са още отделните употребени финанси (в макр.), съвкупните употребени финанси (в макр.), пълните употребени финанси (в макр.) [в т.ч. отделните пълни употребени финанси (в макр.) и съвкупните пълни употребени
финанси (в макр.)], частичните употребени финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени финанси (в макр.) и съвкупните частични употребени финанси (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под употребени финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните
употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) употребениите финанси (в макр.) се представят като разход на
употребени финанси* (used finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на употребени финанси* (used
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).

УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ (used finance) (ки) – във:
отделни пълни употребени финанси (в макр.);
отделни употребени финанси (в макр.);
отделни частични употребени финанси (в макр.);
пълни употребени финанси (в макр.);
съвкупни пълни употребени финанси (в макр.);
съвкупни употребени финанси (в макр.);
съвкупни частични употребени финанси (в макр.);
употребени финанси (в макр.);
частични употребени финанси (в макр.).
УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (used financial money) (в макр.) (подразбират се като употребено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на
употребените финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока. Употребените финансови пари (в макр.) са сумата от
употребено-финансовите парични междуелементни кванти* (usedfinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.)]. Конституират се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Представляват една
от формите на стопанствените финансови пари (в макр.). Те са разновидност
на по-общото понятие за оползотворни финансови пари (в макр.) и са сумата
от промеждутъчните финансови пари (в макр.) и крайните финансови пари (в
макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на частичните употребени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са още отделните употребени финансови пари (в макр.), съвкупните употребени финансови пари (в макр.), пълните употребени финансови пари (в макр.) [в т.ч.
отделните пълни употребни финансови пари (в макр.) и съвкупните пълни
употребени финансови пари (в макр.)], частичните употребени финансови
пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени финансови пари (в
макр.) и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)], както и
техни разновидности. Ако не е посочено друго, под употребени финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните употребени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба употребените финансови пари (в макр.) се
представят като разход на употребени финансови пари* (used financial money
expenditure) (в макр.) [същото като употребен финансов паричeн разход*
(used financial money cost) (в макр.)] за купувачите на употребените финанси (в
макр.) и като приход на употребени финансови пари* (used financial money
incoming) (в макр.) [същото като употребен финансов паричeн приход* (used
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (used financial money) (ки) – във:
отделни пълни употребени финансови пари (в макр.);
отделни употребени финансови пари (в макр.);
отделни частични употребени финансови пари (в макр.);
пълни употребени финансови пари (в макр.);
съвкупни пълни употребени финансови пари (в макр.);
съвкупни употребени финансови пари (в макр.);
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупни частични употребени финансови пари (в макр.);
употребени финансови пари (в макр.);
частични употребени финансови пари (в макр.).
УПРАВЛЕНИЕ (management /control/) – от съдържателна гледна точка, процес на получаване, преработване, предаване и контролиране на информацията
в кибернетичните системи; от същностна гледна точка – система от контролирани действия, насочени към постигане на определена, преднамерено (неспонтанно) поставена цел. То е едно от основните понятия на кибернетиката.
Вж. икономическо управление и икономическа кибернетика.
УПРАВЛЕНИЕ (management /control/) (кд) – във:
автоматично икономическо управление (същото като икономическо управление чрез саморегулиране);
автоматично икономическо управление;
автоматично-регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление);
автоматично-регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление);
автономно икономическо управление;
автономно регулаторно икономическо управление;
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема (същото като
самоприспособяваща се система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема; вж.
самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиката на цялата система (същото като самоприспособяваща се
система на икономическо управление при определяне характеристиката
на цялата система; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата (същото като самоприспособяваща
се система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------адаптивна система на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия (същото като самоприспособяваща се система
на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление с триравнищна йерархия (същото като самоприспособяваща се система на икономическо управление с триравнищна йерархия; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление;
адаптивно икономическо управление;
анализ на дискретните системи на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
анализ на линейните системи на икономическо управление (вж. линейна система на икономическо управление);
анализ на многомерните системи на икономическо управление (вж.
система на многомерно икономическо управление);
анализ на нелинейните системи на икономическо управление (вж. нелинейна система на икономическо управление);
анализ на системите на икономическо управление;
аналитичен метод на синтезиране на системи на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща система на автоматично икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като астатично-реагираща регулаторна система на икономическо
управление);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото
като астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране);
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
блок-схема на икономическото управление (вж: система на икономическо управление);
вектор на икономическото управление;
вектор-функция на икономическото управление;
взаимодействуващо икономическо управление (същото като свързано икономическо управление);
взаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като
свързано регулаторно икономическо управление);
двойно интегрално икономическо управление;
двуравищна система на икономическо управление (същото като двуравнищна управленска икономическа йерархия);
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
детерминирана система на икономическо управление;
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия в преходния процес (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия в установения режим (вж. динамична точност на
системата на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична точност на системата на икономическо управление при
случайни въздействия (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
динамична точност на системата на икономическо управление;
дисипативна нелинейна дискретна система на икономическо управлениe (вж. дискретна система на икономическо управление);
дискретна система на икономическо управление;
дискретно икономическо управление;
дискретно регулаторно икономическо управление (вж. дискретно икономическо регулиране);
дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж.
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
диференциална система на икономическо управление;
диференциално икономическо управление;
допустима стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
допустимо икономическо управление;
дуално икономическо управление (същото като дуално управление в икономическата система);
дуално управление в дискретната икономическа система (вж. дуално
управление в икономическата система);
дуално управление в икономическата система;
едноконтурна система на икономическо управление (същото като система на едноконтурно икономическо управление);
едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едноконтурно икономическо управление;
едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на икономическо управление;
едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
едномерна саморегулираща се система на едноконтурно икономическо
управление;
едномерна саморегулираща се система на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едномерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо
регулиране;
едномерна система на автоматично икономическо управление (същото
като едномерна саморегулираща се система на икономическо управление);
едномерна система на едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерна саморегулираща се система на едноконтурно
икономическо управление);
едномерна система на едноконтурно икономическо управление (същото
като система на едномерно едноконтурно икономическо управление);
едномерна система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
едномерна система на икономическо управление (същото като система на
едномерно икономическо управление);
едномерна система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо регулиране);
едномерна система на многоконтурно икономическо управление (същото
като система на едномерно многоконтурно икономическо управление);
едномерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
едномерна система на регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на икономическо управление);
едномерно автоматично икономическо управление (същото като едномерно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно едноконтурно автоматично икономическо управление (същото
като едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно едноконтурно икономическо управление;
едномерно едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно икономическо управление;
едномерно многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едномерно многоконтурно икономическо управление;
едномерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно регулаторно икономическо управление;
еквифиналност на системите на икономическо управление;
екстремална система на икономическо управление;
зависимо несвързано икономическо управление;
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума;
закон на икономическото управление;
затворен контур на икономическото управление (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
затворена /сключена/ саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление (вж. саморегулираща се система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
затворена /сключена/ система на икономическо управление;
затворена /сключена/ система на оптимално икономическо управление;
затворена област на икономическо управление (вж. допустимо икономическо управление);
затворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
затворена система на оптимално икономическо управление
затворено /сключено/ икономическо управление;
затворено оптимално икономическо управление;
изодромно икономическо управление;
изодромно регулаторно икономическо управление;
изопериметрична икономическа задача на оптималното управление;
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища);
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища);
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища);
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа задача на оптимално управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
икономическа задача на оптимално управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О. (същото
като икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал и
като обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения);
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О.;
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж);
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж.;
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер);
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А.;
икономическа задача на оптималното управление с граничен /краеви/
функционал;
икономическа задача на оптималното управление с дискретно време;
икономическа задача на оптималното управление с интегрален функционал;
икономическа задача на оптималното управление с интегрални ограничения;
икономическа задача на оптималното управление с неподвижни многообразия (същото като икономическа задача на оптималното управление
с подвижни краища и с фиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на фазовите координати;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на
функциите на управлението;
икономическа задача на оптималното управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с подвижни краища;
икономическа задача на оптималното управление с подвижно многообразие (същото като икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища и с нефиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища);
икономическа задача на оптималното управление с фиксирани краища;
икономическа задача на оптималното управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със свободен край;
икономическа задача на оптималното управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптималното управление със свободен
край);
икономическа задача на оптималното управление със смесен функционал;
икономическа задача на оптималното управление;
икономическа задача на следящото оптимално управление;
икономически задачи на оптималното управление според вида на граничните /краевите/ икономически условия;
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения;
икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал;
икономическо управление в голямото (вж. икономическа координация);
икономическо управление в малкото (вж. икономическа координация);
икономическо управление на динамичната оптимална икономическа система;
икономическо управление на икономически системи;
икономическо управление на неикономически системи;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо управление по производна функция;
икономическо управление при променлива структура;
икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на
икономическо управление с разпределени параметри);
икономическо управление със съсредоточени параметри (вж. система
на икономическо управление със съсредоточени параметри);
икономическо управление чрез самообучение (същото като икономическо
самообучение);
икономическо управление чрез самоорганизиране (същото като икономическо самоорганизиране);
икономическо управление чрез саморегулиране;
икономическо управление чрез самоусъвършенстване (същото като икономическо самоусъвършенстване);
икономическо управление;
импулсна система на икономическо управление (същото като система на
импулсно икономическо управление);
импулсно икономическо управление;
импулсно регулаторно икономическо управление;
интегрален критерий на оптимално икономическо управление (вж.
регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
информационни фази на икономическото управление;
йерархична система на икономическо управление (същото като йерархична многоравнищна икономическа система);
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива;
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства;
класическа икономическа задача на оптималното управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------класическа многопараметрична икономическа задача на оптималното
управление (същото като класическа икономическа задача на оптималното
управление с повече от една фазова променлива);
комбинирана самоприспособяваща се система на икономическо управление (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
комбинирана саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
комбинирана система на икономическо управление;
комбинирана следяща икономическа система;
комбинирано икономическо управление;
корекция на системите на икономическо управление;
критерий за качество на динамичната точност на системата на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
критерий за качество на оптималното икономическо управление (същото
като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий за качество на системата на оптимално икономическо управление (същото като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий на оптималното икономическо управление;
линеаризуема нелинейна система на икономическо управление (вж.
нелинейна система на икономическо управление);
линейна диференциална система на икономическо управление (вж.
диференциална система на икономическо управление);
линейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна нестационарна система на икономическо регулиране);
линейна регулаторна система на икономическо управление;
линейна система на икономическо управление;
линейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна стационарна система на икономическо регулиране);
линейно икономическо управление;
метасистема за икономическо управление;
метод на последователните приближения на синтезиране на системи на
икономическо управление;
механизъм на системата за икономическо управление (вж. система за
икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------минимаксен критерий на оптимално икономическо управление (вж.
синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление и критерий на оптимално икономическо управление);
многоконтурна система на икономическо управление (същото като система на многоконтурно икономическо управление);
многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многоконтурно икономическо управление;
многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерна регулаторна система на икономическо управление;
многомерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
многомерна саморегулираща се система на икономическо управление;
многомерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо
управление;
многомерна система на автоматично икономическо управление (същото
като многомерна саморегулираща се система на икономическо управление);
многомерна система на икономическо управление (същото като система
на многомерно икономическо управление);
многомерна система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като многомерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна система на многоконтурно икономическо управление (същото
като система на многомерно многоконтурно икономическо управление);
многомерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като многомерна регулаторна система на многоконтурно
икономическо управление);
многомерна система на регулаторно икономическо управление (същото
като многомерна регулаторна система на икономическо управление);
многомерно автоматично икономическо управление (същото като многомерно икономическо управление чрез саморегулиране);
многомерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многомерно многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като многомерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
многомерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно многоконтурно икономическо управление;
многомерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерно регулаторно икономическо управление;
многоравнищна система на икономическо управление;
множество на допустимите икономически управления (вж. управленски ограничителни икономически условия);
модел на цикъла на икономическото управление;
модели на икономическото управление;
моделиране на икономическото управление;
монополна стратегия на управление при равновесие (в микр.);
най-добро приближено решение на задачата на икономическото управление (вж. псевдообратна икономическа матрица);
насрещно-паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж. корекция на системите на икономическо управление);
невзаимодействуващо икономическо управление (същото като несвързано
икономическо управление);
невзаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като несвързано регулаторно икономическо управление);
независимо несвързано икономическо управление;
независимо несвързано регулаторно икономическо управление;
неикономическо управление на икономически системи (вж. и икономическо управление);
некласически икономически задачи на оптималното управление;
нелинеаризуема нелинейна системи на икономическо управление (вж.
нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране);
нелинейна регулаторна система на икономическо управление;
нелинейна система на икономическо управление с допълнителни
/преднамерено въведени/ нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
24

1449

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нелинейна система на икономическо управление с линеаризуеми паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна система на икономическо управление с нелинеаризуеми
паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна система на икономическо управление с паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна система на икономическо управление;
нелинейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна стационарна система на икономическо регулиране);
нелинейно икономическо управление;
непрекъсната система на икономическо управление;
непрекъснато икономическо управление;
непрекъснато по части икономическо управление (вж. непрекъсната
система на икономическо управление);
непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж. непрекъснато икономическо регулиране);
несвързано /невзаимодействуващо/ икономическо управление;
несвързано /невзаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление;
нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна система на икономическо управление
(вж. нестационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна регулулаторна детерминирана система на икономическо управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране);
нестационарна система на икономическо управление;
нестационарна стохастична регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна стохастична система на икономическо
регулиране);
несъществено-нелинейна система на икономическо управление (същото като линеаризуема нелинейна система на икономическо управление;
вж. нелинейна система на икономическо управление);
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до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нетърсеща саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
нетърсеща система на адаптивно икономическо управление;
неутрална система на дуално икономическо управление (вж. дуално
управление в икономическата система);
обект на икономическо управление (същото като управляема икономическа подсистема);
обективно-осъществяващо се икономическо управление;
обективно-протичащо икономическо управление (същото като обективноосъществяващо се икономическо управление);
област на допустимото икономическо управление;
област на икономическото управление (вж. допустимо икономическо
управление);
обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
обобщен интегрален критерий на оптимално икономическо управление (вж. регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
обща икономическа задача на оптималното управление при пълни траекторни ограничения;
обща икономическа задача на оптималното управление;
оптимална непрекъсната система на икономическо управление (вж.
непрекъсната система на икономическо управление);
оптимална по бързодействие система на икономическо управление
(вж. оптимално икономическо управление);
оптимална по минимум погрешност система на икономическо управление (вж. оптимално икономическо управление);
оптимална система на дуално икономическо управление (същото като
оптимална икономическа система с активно натрупване на информацията и като оптимална икономическа система с активно натрупваща се информация за управляемата подсистема; вж. дуално управление в икономическата система);
оптимална стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
оптимална траектория на икономическото управление;
оптимално икономическо управление по затворен контур (същото като
затворено оптимално икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление по разтворен контур (същото като
разтворено оптимално икономическо управление);
оптимално икономическо управление при динамично програмиране в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори);
оптимално икономическо управление при пълни траекторни ограничения (вж. обща икономическа задача на оптималното управление при пълни
траекторни ограничения);
оптимално икономическо управление с граничен /краеви/ функционал (вж. икономическа задача на оптимално управление с граничен /краеви/
функционал);
оптимално икономическо управление с дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с дискретно време);
оптимално икономическо управление с интегрален функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрален функционал);
оптимално икономическо управление с интегрални ограничения (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения);
оптимално икономическо управление с ограничения на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения
на фазовите координати);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението и на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението и на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати);
оптимално икономическо управление с подвижни краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление с фиксирани краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища);
оптимално икономическо управление със свободен край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
оптимално икономическо управление със смесен функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал);
оптимално икономическо управление;
оптимално по бързодействие икономическо управление (вж. оптимално икономическо управление);
оптимално по минимум погрешност икономическо управление (вж.
оптимално икономическо управление);
оптимално управление в макроикономиката;
оптимално управление в микроикономиката.
оптимално управление на икономиката;
организационна структура на управлението (вж. триравнищна управленска икономическа йерархия);
ортогоналност на условията за инвариантност и условията за устойчивост на системата на икономическо управление (вж. комбинирана
система на икономическо управление);
особени оптимални икономически управления (вж. задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума);
отворена система на икономическо управление (същото като разтворена
система на икономическо управление);
паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж.
корекция на системите на икономическо управление);
параметрична самонастройваща се система на икономическо управление
(същото като параметрична самонастройваща се икономическа система);
подсистема за икономическо управление (същото като система за икономическо управление);
подсистема за управление на икономическата система (същото като
система за икономическо управление);
позиционно оптимално икономическо управление;
последователна корекция на системите на икономическо управление
(вж. корекция на системите на икономическо управление);
пределно-ограничена нелинейна дискретна система на икономическо
управления (същото като дисипативна нелинейна дискретна система на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо управление; вж. дискретна система на икономическо управление);
принудено движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
програмно икономическо управление;
програмно оптимално икономическо управление;
програмно управление на икономическата система (вж. програмирано
поведение на икономическата система);
програмно-регулаторна система на икономическо управление;
пропорционално регулаторно икономическо управление (вж. пропорционален икономически регулатор);
процес на икономическо управление (същото като управленски икономически процес);
разтворена /отворена/ саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление (вж. саморегулираща се система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на
икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление;
разтворена /отворена/ система на оптимално икономическо управление;
разтворена саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
разтворена система на оптимално икономическо управление;
разтворено /отворено/ икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено /отворено/ икономическо управление по смущаващо
/отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено /отворено/ икономическо управление;
разтворено /отворено/ оптимално икономическо управление;
разтворено оптимално икономическо управление;
разширени класически икономически задачи на оптималното управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на автономно икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление;
регулаторна система на дискретно икономическо управление (вж.
дискретно икономическо регулиране);
регулаторна система на дискретно-непрекъснато икономическо управление (вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на изодромно икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление по производна функция;
регулаторна система на икономическо управление с гъвкава обратна
връзка;
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
регулаторна система на икономическо управление;
регулаторна система на импулсно икономическо управление;
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторна система на независимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на непрекъснато икономическо управление (вж.
непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на несвързано икономическо управление;
регулаторна система на пропорционално икономическо управление
(вж. пропорционален икономически регулатор);
регулаторна система на свързано икономическо управление;
регулаторна система на собствено-статично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторно икономическо управление по производна функция;
регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна връзка;
регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие (вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторно икономическо управление;
регулярен критерий на оптимално икономическо управление (вж. и синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
релейна система на икономическо управление;
релейно регулаторно икономическо управление (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
самонастройваща се икономическа система;
самонастройваща се система на икономическо управление (същото като
самонастройваща се икономическа система);
самообучаваща се икономическа система;
самообучаваща се система на икономическо управление (същото като самообучаваща се икономическа система);
самоорганизираща се икономическа система самоорганизираща се система на икономическо управление (същото като самоорганизираща се икономическа система);
самоприспособяваща се икономическа система;
самоприспособяваща се система на икономическо управление (същото като самоприспособяваща се икономическа система и като система на адаптивно икономическо управление);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема
(вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиката на цялата система (вж. самоприспособяваща
се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиките на части от системата (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
пряко измерване на външните въздействия (вж. самоприспособяваща се
икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с двуравнищна йерархия (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самоприспособяваща се система на икономическо управление с регулируемо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с твърдо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с триравнищна йерархия (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление;
саморегулираща се система на едноконтурно икономическо управление;
саморегулираща се система на икономическо управление;
саморегулираща се система на многоконтурно икономическо управление;
саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо
управление;
саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо
управление;
саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление;
самоусъвършенствуваща се икономическа система;
самоусъвършенствуваща се система на икономическо управление (същото
като самоусъвършенствуваща се икономическа система);
свободно движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
свързано /взаимодействуващо/ икономическо управление;
свързано /взаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление;
синтез на дискретни системи на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
синтез на многомерни системи на икономическо управление (вж. система на многомерно икономическо управление);
синтез на непрекъснати системи на икономическо управление (вж.
непрекъсната система на икономическо управление);
синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление;
синтезиране на системи на икономическо управление;
система за икономическо управление;
система за управление на икономическата система (същото като система за икономическо управление);
система на автоматично икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на автономно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на автономно икономическо управление);
система на адаптивно икономическо управление (същото като икономическа система с адаптационна икономическа устойчивост);
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
система на взаимодействуващо икономическо управление (същото като
система на свързано икономическо управление);
система на дискретно икономическо управление (същото като дискретна
система на икономическо управление);
система на дискретно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на дискретно икономическо управление; вж.
дискретно икономическо регулиране);
система на дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на дискретно-непрекъснато
икономическо управление; вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
система на едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на едноконтурно икономическо управление);
система на едноконтурно икономическо управление;
система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
система на едномерно едноконтурно икономическо управление;
система на едномерно икономическо управление;
система на едномерно многоконтурно икономическо управление;
система на екстемално икономическо управление (същото като система
на оптимално икономическо управление);
система на зависимо несвързано икономическо управление;
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление);
система на изодромно икономическо управление;
система на изодромно регулаторно икономичеко управление (същото като
регулаторна система на изодромно икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо управление по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение);
система на икономическо управление по производна функция;
система на икономическо управление по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение);
система на икономическо управление при затворен икономически контур
(същото като затворена система на икономическо управление);
система на икономическо управление при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо управление);
система на икономическо управление при разтворен икономически контур (същото като разтворена система на икономическо управление);
система на икономическо управление с променлива структура;
система на икономическо управление с разпределени параметри;
система на икономическо управление със съсредоточени параметри;
система на икономическо управление;
система на импулсно икономическо управление;
система на импулсно регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на импулсно икономическо регулиране);
система на импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на комбинирано икономическо управление (вж. комбинирана
икономическа стабилизация);
система на минимаксно-оптимално икономическо управление;
система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на многоконтурно икономическо управление);
система на многоконтурно икономическо управление;
система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
система на многомерно икономическо управление;
система на многомерно многоконтурно икономическо управление;
система на невзаимодействуващо икономическо управление (същото като
система на несвързано икономическо управление);
система на независимо несвързано икономическо управление;
система на независимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на независимо несвързано икономическо
управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на непрекъснато икономическо управление (същото като непрекъсната система на икономическо управление);
система на непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на непрекъснато икономическо управление; вж. непрекъснато икономическо регулиране);
система на непрекъснато-стабилизирано икономическо управление;
система на несвързано /невзаимодействуващо/ икономическо управление;
система на несвързано /невзаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на несвързано икономическо
управление);
система на оптимално /екстремално/ икономическо управление;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на последователно-непрекъснато-стабилизирано икономическо
управление;
система на последователно-стабилизирано икономическо управление;
система на програмно икономическо управление;
система на регулаторно икономическо управление по производна функция
(същото като регулаторна система на икономическо управление по производна
функция);
система на регулаторно икономическо управление;
система на регулярно-оптимално икономическо управление;
система на свързано /взаимодействуващо/ икономическо управление;
система на свързано /взаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на свързано икономическо управление);
система на следящо икономическо управление;
система на собствено-статично регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на собствено-статично икономическо управление);
система на стабилизирано икономическо управление;
система на статистическо-оптимално икономическо управление;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление
(същото като саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
система на статично-реагиращо икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление (същото като регулаторна система на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление);
система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление);
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо
управление;
систематична грешка на системата на икономическо управление;
сключена система на икономическо управление (същото като затворена
система на икономическо управление|);
сключено икономическо управление (същото като затворено икономическо
управление);
следящо икономическо управление;
следящо оптимално икономическо управление (вж. икономическа задача на следящото оптимално управление);
следящо-регулаторната система на икономическо управление;
случайна грешка на системата на икономическо управление;
средноквадратична грешка на системата на икономическо управление;
статистическа динамика на системите на икономическо управление;
статистически критерий на оптимално икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща система на автоматично икономическо управление
(същото като статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление);
статично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране);
статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране);
стационарна регулаторна система на икономическо управление;
стационарна система на икономическо управление;
стационарна стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж. стационтарна стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж.
стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична система на икономическо управление;
стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
субективно организирано икономическо управление;
субоптимална стратегия на дуалното икономическо управление (вж.
дуално управление в икономическата система);
субоптимално дуално икономическо управление (вж. дуално управление в икономическата система);
съществено-нелинейна система на икономическо управление (същото
като нелинеаризуема нелинейна система на икономическо управление; вж.
нелинейна система на икономическо управление);
теория на икономическото управление;
теория на оптималното икономическо управление;
теория на оптималното управление;
теория на системите на икономическо управление (същото като теория
на икономическото управлени);
теория на управлението на случайните икономически процеси (вж.
управление на случайните икономически процеси);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теория на чувствителността на системите на икономическото управление;
точност на линейната система на икономическо управление;
точност на нелинейната система на икономическо управление;
точност на системата на икономическо управление;
траектория на икономическото управление;
търсене в системата на икономическо управление;
търсеща саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
търсеща система на адаптивно икономическо управление;
търсеща система на икономическо управление (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
управление в икономиката;
управление на икономическата система (същото като икономическо управление);
управление на икономическото управление (същото като икономическо
метауправление; вж. метасистема за икономическо управление);
управление на международната криза на дълговете;
управление на обслужването на външния дълг;
управление на портфейла на търговската банка;
управление на системата за икономическо управление (същото като икономическо метауправление);
управление на случайните икономически процеси;
управление;
управляваща подсистема на системата за икономическо управление (същото като метасистема за икономическо управление);
управляема подсистема на системата за икономическо управление (същото като управляема управленска икономическа подсистема);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнение на Белман, Р., за оптимално икономическо управление в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., за оптимално икономическо управление в
следяща система (вж. задача за аналитично конструиране на икономически
регулатори);
финитно икономическо управление;
флуктуационна грешка на системата на икономическо управление;
формализиран синтез на непрекъснати системи на икономическо управление (вж. непрекъсната система на икономическо управление);
функции на икономическото управление (вж. и синтезиране на система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
хомеостатчиност на икономическото управление;
цена на икономическото управление (вж. управление на случайните
икономически процеси);
цикъл на икономическото управление;
цикъл на метасистемата на икономическото управление (същото като
цикъл на икономическото метауправление);
цифрова система на икономическо управление;
частична стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
честотни характеристики на системите на икономическо управление.
УПРАВЛЕНИЕ В ГОЛЯМОТО (gross managemt) (ки) – във:
икономическо управление в голямото (вж. икономическа координация).
УПРАВЛЕНИЕ В ДИСКРЕТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (management /control/ in discrete economic system) (ки) – във:
дуално управление в дискретната икономическа система (вж. дуално
управление в икономическата система).
УПРАВЛЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА (management /control/ in economy),
икономическо управление, управление на икономическата система, – от
съдържателна гледна точка е процес на получаване, преработване и предаване
на информация в кибернетичните икономически системи. От същностна
гледна точка е система от контролирани действия, насочени към постигане на
определена цел в кибернетичната икономическа система. Едно от основните
1
понятия на икономическата кибернетика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Относно управлението в икономиката вж. Николов, Ив. Кибернетика и икономика,
Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1971, с. 97-112, 155-173, 258-380;
Аройо, Ж. Икономически проблеми на управлението на социалистическия производствен организъм. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1971, с. 28-69;
Дейнеко, О. А. Методологические проблемы науки управления производством. Издательство “Наука”, М., 1970, с. 26-59; Гутштейн, А. И. Кибернетика в экономическом регулировании производством. Издательство “Экономика”, М., 1972, с. 3-44;
Панайотов, Д. Управленчески структури в икономиката. Книгоиздателство “Георги
Бакалов”, Варна, 1972, с. 5-40; Афанасьев, В. Г. Научное управление обществом. М.,
1973, с. 53-265; Панайотов, Д. [и др.] Теория на стопанското управление. Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1979; Алдохин, И. П. Экономическая кибернетика и управление производством. Виша школа, Харков, 1981, с. 84-108; Николов,
Ив. Теория на социалните системи на управлението, т. І.. Теоретически и методологически основи и проблеми. Издание на Академията за обществени науки и социално
управление при ЦК на БКП, С., 1981; Миркович, К. Моделиране на икономическите
процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1985, с. 191216; Матеев, Е. Управление, ефективност, интеграция. В търсене на решения. Партиздат. С., 1976; Матеев, Е. Автоматизирана система за управление на народното
стопанство (Икономически основи). Издателство на БАН, С., 1974; Матеев, Е.
Структура и управление на икономическата система. Наука и изкуство, С., 1987;
Матеев, Е. Проблеми на усъвършенствуване управлението и планирането на народното стопанство. С., 1967; Матеев, Е. За управлението на икономиката в САЩ.
Издателска къща “Нови хоризонти”, С., 2000.

УПРАВЛЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (management /control/
in economic system) (ки) – във:
дуално управление в дискретната икономическа система (вж. дуално
управление в икономическата система);
дуално управление в икономическата система.
УПРАВЛЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА (macroeconomy control) (ки) –
във:
оптимално управление в макроикономиката.
УПРАВЛЕНИЕ В МАЛКОТО (little managemt) (ки) – във:
икономическо управление в малкото (вж. икономическа координация).
УПРАВЛЕНИЕ В МИКРОИКОНОМИКАТА (microeconomy control) (ки) –
във:
оптимално управление в микроикономиката.
УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (control in undetermination) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЦА, О. (control of Bolza) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА (economy control) (ки) – във:
оптимално управление на икономиката.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (management
/control/ on the economic system), икономическо управление, – целенасочен
процес на формиране на структурата и поведението на икономическата система в предвидени от нея или наложени отвън граници, както и на промяна и
приспособяване на тези граници към нови вътрешни и външни условия в рамките на икономическия хомеостазис. Последното означава, че е налице хомеостатчиност на икономическото управление, т.е. управлението не може да
излиза извън рамките на икономическия хомеостазис. От същностна гледна
точка икономическото управление е процес на поддържане на дадено състояние на поведение на икономическата система или на привеждането му към
друго състояние в съответствие с нейните цели. От съдържателна гледна точка
то е процес на получаване, преработване и предаване на информация от икономическата система, т.е. е информационен процес. Излизането на управлението извън рамките на хомеостазиса означава разрушаване на икономическата
система, т.е. тя да напусне основното си качествено състояние. Това противоречи на смисъла на управлението на дадената система. Поради вътрешното си
саморазвитие или поради външни въздействия системата обаче може да напусне стария си хомеостазис (да се разруши като такава) и да премине към нов
хомеостазис (на нейно място да се появи нова система), което означава да се
премине от едно към друго управление. Въпросният преход може и да бъде
обект на управление и на друга, по-всеобхватна (във времето или в пространството) суперикономическа или метаикономическа система.
Икономическото управление е привеждане на икономическата система от
едно състояние към друго по пътя към постигането на нейната цел, като намалява степента на нарастване на икономическата ентропия или на самата икономическа ентропия и като ограничава вероятностния характер на системата.
Управлението е антиентропиен процес, който е насочен към повишаване ефективността от функционирането на икономическата система. Затова задача на
управлението е да поддържа постоянна съгласуваност между елементите и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистемите на системата и да организира взаимодействието помежду им с
цел осигуряване на динамична икономическа устойчивост и динамично икономическо равновесие в нея.
В зависимост от равнището на организация на икономическата система се
разграничават макроикономическо управление (macroeconomic management
/comtrol/), т.е. управление на макроикономическите системи (management on
macroeconomic systems /comtrol/), и микроикономическо управление
(microeconomic management /comtrol/), т.е. управление на микроикономическите системи (management /comtrol/ on microeconomic systems).
УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (management
/control/ on the economic system) (ключова фраза) – във:
неикономическо управление на икономически системи (вж. и икономическо управление);
подсистема за управление на икономическата система (същото като
система за икономическо управление);
програмно управление на икономическата система (вж. програмирано
поведение на икономическата система);
система за управление на икономическата система (същото като система за икономическо управление);
управление на икономическата система (същото като икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ* (management
on the economic management /control/) – същото като икономическо метауправление. Вж. метасистема за икономическо управление.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж. (control of Lagrange) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж.;
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж).
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж., С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (control of
Lagrange with discrete time) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Лагранж, Ж., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж).
УПРАВЛЕНИЕ НА МАЙЕР, А. (control of Mayer) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А.;
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер).
УПРАВЛЕНИЕ НА МАЙЕР, А., С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (control of Mayer
with discrete time) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление на Майер, А., с
дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с
дискретно време и икономическа задача на оптималното управление на А.
Майер).
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КРИЗА НА ДЪЛГОВЕТЕ
(management of the international debt crisis) (в межд.) – условно икономическо
понятие за означаване на обосноваването, приемането и осъществяването на
мерки от страна на заинтересованите участници за смекчаване и преодоляване
на последиците от международната криза на дълговете (в межд.) и за недопускане на нови нейни проявления. Към основните мерки се числят разсрочването на външния дълг (в межд.), преструктурирането на външния дълг (в
межд.) и преизчисляването на външния дълг (в межд.).
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (management of the external dept service) (в межд.) – действия на дадена страна длъжник
за погасяване на задълженията по външния дълг (в межд.) (на главницата и на
лихвите по нея).
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА (commercial bank portfolio management) (в макр.) – икономическо управление, чрез което
търговската банка (в макр.) се стреми да постигне рентабилност, платежоспособност и ликвидност на банката.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (management on the system for economic management /control/) – същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като икономическо метауправление. Вж. метасистема за икономическо управление.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ
(management /control/ on the stohastic economic proceses) – съвкупност от целенасочени действия по оптимизиране на икономически системи (вж. икономическо оптимизиране), чието поведение се описва от случайни икономически
процеси. При него се обобщават проблемите, възникващи при вземането на
икономическо решение в условия на неопределеност. Теорията за управлението
на случайните икономически процеси е раздел от икономическата кибернетика, която използва постиженията на три групи дисциплини – детерминистичните теории за икономическото управление (като приложенията на класическото и некласическото вариационно смятане в икономиката), теориите за случайните икономически процеси и приложенията на математическата статистика. В широкия смисъл теорията на управлението на случайните икономически процеси (management /control/ theory of the stohastic economic
proceses) обхваща проблемите на оптималните статистически оценки за случайните икономически процеси (като икономическото филтриране, интерполирането, икономическото прогнозиране), на последователния анализ
(succesive analysis) на А. Валд, приложен в икономиката, на динамичното икономическо програмиране и на принципа на максимума в икономиката.
Методите на тези теорията на случайните икономически процеси позволяват да се решават важни приложни икономически задачи (като например задачите за оптимизиране на системите за масово обслужване, за определяне на
най-целесъобразното икономическо поведение, за управление на технологичните процеси при наличието на случайни фактори, за постигането на оптимален надеждностен синтез на сложни икономически системи и т.н.). Найразпространена в теорията за управлението на случайните икономически процеси е концепцията за икономическото управление по непълни данни с използване на бейесовските подходи (Bayes`es approaches) и на методите на динамичното програмиране. Важна роля изпълнява и понятието за марковски икономически процеси, тъй като те са достатъчно адекватен (и поддаващ се операционализиране) математически модел на действителни икономически явления
и процеси, а инструментариумът на теорията за марковските икономически
процеси (като рекурентните и диференциалните уравнения) е приспособен за
решаването на задачите на оптималното икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общата задача на управлението на случайните икономически процеси по
непълни данни може да се изясни на примера на управляем икономически процес с дискретно време и с дискретно пространство на икономическите състояния. Приемаме, че поведението на икономическата система в моментите от
времето n = 0, 1, 2, … се описва от последователността от случайните икономически величини ξ0, ξ1, ξ2, …, като те предварително не са известни. На разположение се обаче намират случайните икономически величини η1, η2, η3, … ,
които са статистически свързани с ξ0, ξ1, ξ2, … . Вероятностната еволюция на
икономическите последователности
ξ0, ξ1, ξ2, … и η1, η2, η3, …
определя икономическия алгоритъм на разпределението π0 на случайната икономическа величина ξ0 и преходните икономически функции
P(ξ n +1 ,η n +1 / Φ n , Η n ), n = 0, 1, 2, …,

където P(ξ n +1 ,η n +1 / Φ n , Η n ) е условното съвместно разпределение на вероятностите на наблюдаваното състояние на икономическата система ξn+1 и на наблюдаваните данни ηn+1 в момента n + 1 при зададени
Φn = {ξ0, ξ1, … ξn} и Η n = {η1, η2, …, ηn}.
Нека да съществува семейство от преходни икономически функции
P d (ξ n +1 ,η n +1 / Φ n , Η n ), n ≥ 0,

които зависят от управляващото икономическо въздействие d ∈ D. Към всеки
момент от времето върху основата на разполагаемата информация може да се
избере някое d, като по този начин се въздействува върху протичането на икономическия процес {ξn, ηn}. Значенията на управляващите икономически въздействия, избрани в моментите от времето 1, 2, …, n, означаваме с
∆n = {d1, d2, …, dn}.
В момента от времето n са известни Η n и ∆n. Цялата информация за Φn се съдържа в условното разпределение на икономическите вероятности Φn при зададени Η n и ∆n, т.е. в πn (Φn/Η n, ∆n) (вж. условна икономическа вероятност).
Значението πn (Φn/Η n, ∆n) може да се изчисли, като се знаят π0 и преходните
икономически функции. По такъв начин състоянието на управляемата икономическа система в момента n се описва от вектора
Λn = (Φn, Η n, ∆n), Λ = π0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Като се наблюдава в следващия момент от времето случайната икономическа
величина ηn+1, може да се изчисли πn+1, използване на формулата на Т. Бейес.
Под допустима икономическа стратегия (feasible economic strategy) разбираме такъв набор от икономически функции
δ = {δ1(Λ0), δ2(Λ1), …, δn(Λn-1), …},
които във всеки момент от времето определят правилото за избор на управляващото икономическо въздействие δn(Λn-1) от допустимото множество на управляващите икономически въздействия
D(Λ n −1 ) ⊆ D

върху основата на наличната информация за
Λn-1 = (πn-1, Η n-1, ∆n-1).
С ∆ означаваме съвкупността от всички икономически стратегии. Тогава при
априорното разпределение π0 семейството от преходните икономически функции
P d (ξ n +1 , η n +1 / Φ n , Η n ), n ≥ 0, d ∈ D,

и икономическите стратегии δ ∈ ∆ определят частично наблюдавания икономически процес, управляван със стратегията δ. Нека е зададена числовата икономическа функция gN(ΛN), 0 ≤ N < ∞, характеризираща печалбата, която ще
получи, ако еволюцията на управлявания икономически процес се прекъсне на
N-тата стъпка, а състоянието на икономическия процес е ΛN. Тогава критерият
за качество на икономическото управление се представя от израза
U (π 0 , N , δ) = M πδ0 g N (Λ N ),

където M πδ 0 е математическото икономическо очакване, отговарящо на икономическия процес, управляван с икономическата стратегия δ, при условие че
случайната икономическа величина ξ0 е разпределена според закона π0. Когато
N = ∞, критерият за качество се определя като
lim U (π 0 , N , δ ).

n→∞

В повечето случаи функцията на печалбата може да се представи във вида
g N (Λ N ) = W d1 (Λ 0 ) + W d 2 (Λ1 ) + ... + W d N (Λ N −1 ) + f (Λ N ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където W d i (Λ i −1 ) се разглежда като печалба при i-тата стъпка, а f (ΛN) е заключителната печалба. Целта на икономическото управление се състои в максимизирането на критерия за качество
U (π 0 , N , δ ) = M πδ 0 g N (Λ N ),

а икономическата функция
U (π 0 , N ) = supU (π 0 , N , δ )
δ ∈∆

е цената на икономическото управление (price of the economic management
/control/). Икономическата стратегия δ*(респ. икономическата стратегия δε) е
оптимална икономическа стратегия (optimal economic strategy) [респ. е εоптимална икономическа стратегия) (ε-optimal economic strategy)], ако
U (π 0 , N , δ *) = U (π 0 , N ),
(респ. U (π 0 , N , δ ε ) ≥ U (π 0 , N ) − ε , ε > 0).
Основните проблеми на управлението на случайните икономически процеси се
свеждат до отговора на въпросите (1) при какви условия съществуват оптималните и ε-оптималните икономическа стратегии и (2) как да се определят
тези стратегии и цената U (π 0 , N ). Като се ползват методите на динамичното
икономическо програмиране, могат да се получат нелинейните рекурентни по
N уравнения на Р. Белман за U (π 0 , N ), чрез решаването на които намираме
U (π 0 , N ), δ* и δε. Рекурентната форма на съотношенията за цената дава възможност при важни случаи да се построяват ефективни икономически алго1
ритми за определянето на U (π 0 , N ), δ* и δε.
1

Относно управлението на случайните процеси в общия случай вж.: Ховард, Р. А. Динамическое программирование и марковские процессы. [Превод от английски.] М.,
1964; Стратонович, Р. Л. Условные марковские процессы и их приминение к теории оптимального управления. М., 1966; Кушнер, Г. Дж. Стохастическая устойчивость и управление. [Превод от английски.] М., 1969.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ
(management /control/ on the stohastic economic proceses) (ки) – във:
теория на управлението на случайните икономически процеси (вж.
управление на случайните икономически процеси);
управление на случайните икономически процеси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАДАВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (management /control/
system in assignationary impact /action/) (ки) – във:
разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАТВОРЕН КОНТУР (control on closed contour) (ки) –
във:
оптимално икономическо управление по затворен контур (същото като
затворено оптимално икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЕ (management /control/ on perturbation)
(ки) – във:
система на икономическо управление по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (derivative management
/control/) (ки) – във:
икономическо управление по производна функция;
регулаторно икономическо управление по производна функция;
система на икономическо управление по производна функция.
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗТВОРЕН КОНТУР (control in open contour) (ки) –
във:
оптимално икономическо управление по разтворен контур (същото като
разтворено оптимално икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ ПО СМУЩЕНИЕ (management /control/ on disturbance) (ки)
– във:
система на икономическо управление по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение).
УПРАВЛЕНИЕ ПО СМУЩАВАЩО /ОТКЛОНЯВАЩО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(management /control/ system in disturbed impact /action/) (ки) – във:
разтворена система на икономическо управление по смущаващо
/отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/
въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МНОГОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ (management /control/
in multilevel synthesis) (ки) – във:
система на икономическо управление при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (control in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
оптимално икономическо управление при динамично програмиране в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори).
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ (control of system with
permanent disturbances in dynamic programming) (ки) – във:
оптимално икономическо управление при динамично програмиране в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори).
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С
ФИКСИРАНИ КРАИЩА НА ТРАЕКТОРИЯТА И СЪС СВОБОДНО
ВРЕМЕ (control on system with fixed trajectory boundaries /edges/ and free time
and in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С
ФИКСИРАНО ВРЕМЕ (control in system with fixed time in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (control in maximum
priciple) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА (management /control/
with variable structure) (ки) – във:
икономическо управление при променлива структура.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПЪЛНИ ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ (control in
full trajectory constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление при пълни траекторни ограничения (вж. обща икономическа задача на оптималното управление при пълни
траекторни ограничения).
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РАВНОВЕСИЕ (management in equilibrium) (ки) – във:
монополна стратегия на управление при равновесие (в микр.).
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РАЗТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (management /control/ in open /brocen/ economic circuit) (ки) – във:
система на икономическо управление при разтворен икономически контур (същото като разтворена система на икономическо управление).
УПРАВЛЕНИЕ С ГРАНИЧЕН /КРАЕВИ/ ФУНКЦИОНАЛ (control with
boundary /edge/ functonal) (ки) – във:

50

1475

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление с граничен /краеви/ функционал (вж. икономическа задача на оптимално управление с граничен /краеви/
функционал).
УПРАВЛЕНИЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА (variable /elastic/ feedback management /control/) (ки) – във:
регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна връзка.
УПРАВЛЕНИЕ С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (control with discrete time) (ки) –
във:
оптимално икономическо управление с дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с дискретно време).
УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛЕН ФУНКЦИОНАЛ (control with integral
functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрален функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрален функционал).
УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ (control with integral
constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрални ограничения (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения).
УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФАЗОВИТЕ КООРДИНАТИ
(control with phasic coordinats constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с ограничения на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения
на фазовите координати).
УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО (control with control functions constraints /boundaries, limitations/) (ки) –
във:
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението).
УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ФАЗОВИТЕ КООРДИНАТИ (control with control functions
and phasic coordinats constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението и на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати).
УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА (control with variable /mobile/
boundaries /edges/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с подвижни краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища).
УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА И С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ
(problem of optimal control with variable /mobile/ boundaries /edges/ and with nonfixed time) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища).
УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНО МНОГООБРАЗИЕ (control with variable
/mobile/ manifold) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното управление с подвижно многообразие (същото като икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища и с нефиксирано време; вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища).
УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ (sampled-data management
/comtrol/) (ки) – във:
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие (вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие).
УПРАВЛЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА (management /control/ with
variable structure) (ки) – във:
система на икономическо управление с променлива структура.
УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (management /control/
with distributed parameters) (ки) – във:
икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на
икономическо управление с разпределени параметри);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
система на икономическо управление с разпределени параметри.
УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА
(control with trajectory constraints /boudaries, limitations/ inequality) (ки) – във:
класическа икономическата задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства.
УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ РАВЕНСТВА
(control with trajectory constraints /boudaries, limitations/ equalities) (ки) – във:
класическа икономическата задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства.
УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА (control with fixed boundaries
/edges/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с фиксирани краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища).
УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА И С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ (optimal control with fixed boundaries /edges/ and with non-fixed time) (ки) –
във:
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища).
УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА И С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ
(optimal control with fixed boundaries /edges/ and with fixed time) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища
и с фиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
фиксирани краища).
УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА ГРАНИЧНИТЕ /КРАЕВИТЕ/ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ (control according to boundary /edge/ economic
conditions sort) (ки) – във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на граничните /краевите/ икономически условия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА ТРАЕКТОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
(control according to tragectory constraints /bounaries, limitations/ sort) (ки) – във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на траекторните ограничения.
УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДА НА ЦЕЛЕВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНКЦИОНАЛ (control according to objective economic functional sort) (ки) –
във:
икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал.
УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН ДЕСЕН КРАЙ (control with free right
boundary /edge/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН КРАЙ (control with free boundary /edge/)
(ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен десен
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
икономическа задача на оптимално управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
оптимално икономическо управление със свободен край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН ЛЯВ КРАЙ (control with free left boundary
/edge/) (ки) – във:
икономическа задача на оптимално управление със свободен ляв
край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
УПРАВЛЕНИЕ СЪС СМЕСЕН ФУНКЦИОНАЛ (control with mixed functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление със смесен функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал).
УПРАВЛЕНИЕ СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ (management
/control/ with lumped parameters) (ки) – във:
икономическо управление със съсредоточени параметри (вж. система
на икономическо управление със съсредоточени параметри);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
система на икономическо управление със съсредоточени параметри.
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМООБУЧЕНИЕ (management /control/ through selfteaching) (ки) – във:
икономическо управление чрез самообучение (същото като икономическо
самообучение).
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМООРГАНИЗИРАНЕ (management /control/
through self-organization) (ки) – във:
икономическо управление чрез самоорганизиране (същото като икономическо самоорганизиране).
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОРЕГУЛИРАНЕ (management /control/ through
self-regulation) (ки) – във:
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
икономическо управление чрез саморегулиране;
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране.
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (management /control/
through self-perfection) (ки) – във:
икономическо управление чрез самоусъвършенстване (същото като икономическо самоусъвършенстване).
УПРАВЛЕНСКА ИГРА (management /control/ game) (ки) – във:
метод на деловите управленски игри.
УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (decision economic problem)
(ки) – във:
глобално решавана управленска икономическа задача (вж. икономическа координация);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решавана управленска икономическа задача (същото като задача за вземане на управленско икономическо решение).
УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ* (management /control/
economic hierarchy) – отношения на съподчиненост между управляваните и управляващите икономически структури в системата на икономическото управление. Всяка сложна динамична, т.е. кибернетична икономическа система
изгражда като част от себе си системата за собственото си управление, т.е. изгражда системата за икономическо управление или още управляващата икономическа подсистема. Това е резултат от обективното развитие (предимно на
саморазвитието, предизвикващо усложняване) на икономическата система в
лицето на нейната управляема икономическа подсистема. В нея се появяват
потребности да бъде управлявана, за да може да функционира ефективно, да
поддържа динамичната си устойчивост и да запазва икономическия си хомеостазис (вж. динамична устойчивост на икономическата система и икономически хомеостазис). Затова икономическата система придава управленски
функции на управляващата икономическа подсистема и в това й качество я
поставя над себе си. По този начин се създава управленската икономическа
йерархия, която може да се реализира в различни йерархични обхвати. Когато
управленската йерархия се конституира и представя на две равнища, които са
“икономическа система – система за икономическо управление”, е налице двуравнищна управленска икономическа йерархия. Когато управленската йерархия
се конституира и представя на три равнища, които са “икономическа система –
система за икономическо управление – метасистема за икономическо управление”, е налице триравнищна управленска икономическа йерархия.
УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ* (management /control/
economic hierarchy) (ки) – във:
двуравнищна управленска икономическа йерархия;
триравнищна управленска икономическа йерархия;
управленска икономическа йерархия.
УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (management
/control/ economic subsystem) (ки) – във:
управленски икономически подсистеми;
управляваща управленска икономическа подсистема (същото като метасистема за икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управляема управленска икономическа подсистема (вж. метасистема
за икономическо управление).
УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (management /control/
economic system) (ки) – във:
устойчива управленска икономическа система (вж. динамично равновесие на икономическата система).
УПРАВЛЕНСКА ОПТИМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (management /control/ optimal economic system) – динамична оптимална икономическа система, в която се извършва процес на икономическо управление, но
без наличието на специализирана управляваща икономическа подсистема за
изработване на управляващите икономически въздействия. За разлика от нея,
при наличие на управляваща икономическа подсистема динамичната оптимална икономическа система е система на оптимално икономическо управление.
Вж. оптимална икономическа система.
УПРАВЛЕНСКА ПОЛЕЗНОСТ (managerial utility) (ки) – във:
функция на управленската полезност (в микр.).
УПРАВЛЕНСКА СВОБОДА НА УИЛЯМСЪН, О. (Williamson's managerial
discretion) (ки) – във:
модел на управленската свобода на Уилямсън, О. (в микр.);
опростен модел на управленската свобода на Уилямсън, О. (в микр.).
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА (management /control/ structure) (ки) – във:
функционална управленска структура (вж. триравнищна управленска
икономическа йерархия).
УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ НА МОДЕЛИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (management /control/ function of the economic systems
modelling) – функцията на моделите на икономическите системи да служат
като средство за тяхното научно управление, в т.ч. и за усъвършенствуване на
системите за управление на икономическите системи.
УПРАВЛЕНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ (management /control/
economic models) – същото като модели на икономическото управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЕНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ* (management
/control/ economic subsystems) – към тях се числят управляващата управленска
икономическа подсистема (т.е. метасистемата за икономическо управление)
и управлявляемата управленска икономическа подсистема (т.е. управляемата
подсистема на системата за икономическо управление).
УПРАВЛЕНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (management /control/
economic process), процес на икономическо управление, – икономически
процес на поддържане на дадено състояние на поведение на икономическата
система или на привеждането му към друго състояние в съответствие с
нейните цели. Осъществява се в системата на икономическо управление. В
зависимост от това в коя от разновидностите на системата на икономическо
управление се реализира процесът на икономическо управление, се разграничават (1) процес на обективно-осъществяващо се икономическо управление* (objectively-realized economic control process) [или още – обективноосъществяващ се управленски икономически процес* (objectively-realized
control economic process)] и (2) процес на субективно-организирано икономическо управление* (subjectively-organized economic management process) [или
още – субективно-организиран управленски икономически процес*
(subjectively-organized management economic process)], както и (3) процес на
оптимално /екстремално/ икономическо управление (optimal /extremal/
economic management /control/ process) [или още– оптимален управленски
икономически процес* (optimal management /control/ economic process)] и (4)
процес на неоптимално /неекстремално/ икономическо управление (nonoptimal /non-extremal/ economic management /control/ process) [или още – неоптимален управленски икономически процес* (non-optimal /non-extremal/
management /control/ economic process)].
Управленският икономически процес е формиран от две съставки – (1)
управляем икономически процес (dirigible /controllable/ economic process)
[наричан още управляван икономически процес (managed economic
process)], който се извършва в управляемата (в управляваната) икономическа
подсистема, и (2) управляващ икономически процес (managing /controlling/
economic process), който се извършва в управляващата икономическа подсистема. В зависимост от характера на входните управляващи икономически въздействия, които управляемата икономическа подсистема получава от управляващата подсистема, управляемият икономически процес може да бъде оптимизируем управляем икономически процес (optimizationable dirigible
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/controllable/ economic process) [той се извършва в оптимизируема управляема икономическа подсистема (optimizationable dirigible /controllable/
economic subsystem)] или неоптимизируем управляем икономически процес
(non-optimizationable dirigible /controllable/ economic process) [той се извършва
в неоптимизируема управляема икономическа подсистема (nonoptimizationable dirigible /controllable/ economic subsystem)], а в зависимост от
характера на изходните управлявани икономически въздействия, които управляемата икономическа система индуцира и изпраща към управляващата подсистема, управляемият икономически процес може да бъде оптимален управляем икономически процес (optimal dirigible /controllable/ economic process)
[той се извършва в оптимална управляема икономическа подсистема
(optimal dirigible /controllable/ economic subsystem)] или неоптимален управляем икономически процес (non-optimal dirigible /controllable/ economic
process) [той се извършва в неоптимална управляема икономическа подсистема (non-optimal dirigible /controllable/ economic subsystem)]. От своя страна
управляващият икономически процес може да бъде оптимизиращ управляващ икономически процес (optimising managing /controling/ economic process)
[той се извършва в оптимизираща управляваща икономическа подсистема
(optimising managing /controling/ economic subsystem)] или неоптимизиращ
управляващ икономически процес (non-optimising managing /controling/
economic process) [той се извършва в неоптимизираща управляваща икономическа подсистема (non-optimising managing /controling/ economic
subsystem)]. Съществено място в теорията на икономическото управление се
отделя на управляемите икономически процеси.
Управляемият икономически процес е икономически процес в система на
икономическо управление, който може да се осъществява от управляемата
икономическа подсистема (наричана още обект на икономическо управление)
по различни начини в зависимост от целите на икономическото управление и
от критерия за оценка на качеството на достигането на тази цел. Разглежда се
като управляемо икономическо движение (dirigible /controllable/ economic
motion) или още като движение на управляемата икономическа подсистема
(dirigible /controllable/ economic subsystem motion). Към входните икономически въздействия (респ. входните икономически променливи) на управляемата
икономическа система се отнасят управляващите икономически въздействия u
= (u1, u2, …, ur), изработвани от управляващата икономическа подсистема система, и смущаващите (нарушаващите, отклоняващите) въздействия z = (z1, z2,
…, zm), получавани от външната за икономическата система среда. Според своя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------характер те могат да бъдат оптимизиращи управляващи икономически въздействия (optimising managing /controling/ economic actions /impacts/) и неоптимизиращи управляващи икономически въздействия (non-optimising
managing /controling/ economic actions /impacts/). Изходните икономически въздействия (респ. изходните икономически променливи) на управляемата икономическа подсистема са фазовите икономически координати x = (x1, x2, …,
xn) [те образуват икономическа точка във фазовото икономическо пространство, или още фазова икономическа точка* (phasic economic point) x], изпращани към управляващата икономическа подсистема и към външната среда.
Според своя характер те могат да бъдат оптимални управлявани икономически въздействия (optimal dirigible /controllable/ economic actions /impacts/) и
неоптимални управлявани икономически въздействия (non-optimal dirigible
/controllable/ economic actions /impacts/).
Движението на управляемата икономическа подсистема (на управляемия
икономически обект), което започва в момента на времето t0 от икономическото състояние x0 = x(t0) и се разглежда при t > t0, преминава под въздействието
на управляващите икономически въздействия (накратко – на икономическото
управление)
u(t) = (u1(t), u2(t), …, ur(t))
и на смущаващите (нарушаващите) въздействия
z(t) = (z1(t), z2(t), …, zm(t))
(в т.ч. и най-вече на смущаващите икономически въздействия). Посоченото
движение се свежда до това, че фазовата икономическа точка
x(t0) = (x(t)1, x(t)2, …, x(t)n)
(тя изобразява състоянието на управляемата икономическа подсистема в момента t) с течение на времето се премества във фазовото икономическо пространство и описва в него някаква линия, започваща от точката x0 и която вече
беше наречена фазова икономическа траектория. Множеството от възможните
икономически управления u(t) и смущения z(t) отговаря на множеството от
фазовите икономически траектории. Като се избира едно или друго икономическо управление u(t), може да се променя фазовата икономическа траектория, т.е. да се осъществява управляемият икономически процес.
Управляемият икономически процес се изследва с помощта математически модел на поведението на управляемата икономическа подсистема (на управляемия икономически обект). Извършващите се в управляемата икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа подсистема промени се изразяват чрез вектора на икономическото състояние dx/dt и те зависят от нейното състояние, управление и смущения в дадения момент от времето и не зависят от нейната предистория. Това довежда
до описване на управляемата икономическа подсистема с помощта на системата от диференциални уравнения

dx
= g ( x(t ), u (t ), z (t ), t ), x(0) = x0 ,
dt
решението на която се изучава от теорията за управляемите икономически
процеси. В зависимост от свойствата на смущенията (нарушениета) z(t) управляемият икономически процес може да бъде детерминиран или стохастичен.
При детерминираният управляем икономически процес* (determinate
dirigible /controllable/ economic motion) смущението z(t) е детерминирана функция на времето, т.е. такава функция, значенията на която априори могат да се
посочат за всеки момент от времето t. Тогава уравнението на управляемата
икономическа подсистема може да се запише във вида

dx ~
= g ( x(t ), u (t ), t ), x(0) = x0 ,
dt
където

g~ ( x(t ), u (t ), t ) = g ( x(t ), u (t ), z (t ), t ).
При стохастичния /случайния/ управляем икономически процес*
(stochastic dirigible /controllable/ economic motion) смущението z(t) е случайна
функция на времето, т.е. е такава функция, значенията на която априори могат
да се посочат за всеки момент от времето t. Тогава

dx
= g ( x(t ), u (t ), z (t ), t ), x(0) = x0 ,
dt
е система от стохастични диференциални уравнения.

УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (management /control/ model of the economic system) – модел на икономическа система, който способствува за създаването и опосредствува протичането на информацията в посока от субекта на моделирането към икономическия обект
като средство за целесъобразно изменение на обекта от страна на субекта, т.е.
който служи като средство за научно управление на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Управленският модел има предимно приложен характер. С неговото внедрявяне и използуване се цели да се осъществява, регулира и усъвършенствува управлението на икономическата система (националната икономика, фирмата,
индивида и т.н.). Такива модели са например схемите (облечени в законодателна форма) на данъчното облагане и разпределението на корпоративната печалба. Управленските модели намират приложение и при изграждането и
внедряването на автоматизирани системи на управление. Управленските модели (наричани понякога образци) служат за въздействие върху обекта. При
тях моделът се възпроизвежда в обекта на моделирането (икономическата система). Необходимо е да се прави разлика между управленски модел и модел на
системата за управление. Докато първият модел е управленски, вторият е евристичен модел на икономическата система. Между тях има много общо, но
те не са тъждествени. Когато се извършват научни изследвания върху съществуваща система за управление на дадена икономическа система, се конструира
евристичен модел на системата за управление. Но когато разработен от науката евристичен модел на системата за управление на една икономическа системи служи като образец за управление на друга икономическа система или пък
когато в процеса на практическия опит или в научното творчество се създава
нов модел за управление на дадена икономическа система, той се превръща в
управленски модел, т.е. в модел за ръководство, за въздействие върху икономическия обект, за неговото управление.

УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛИ НА ФИРМАТА (managerial models of the firm)
(в микр.) – модели на управленските теории за фирмата. По-известни сред тях
са моделите за максимизирането на прихода от продажбите на Дж. Баумол
(в микр.), моделът на управленското предприемачество на Р. Марис (в микр.),
моделът на управленската свобода на О. Уилямсън (в микр.).
УПРАВЛЕНСКИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
(controlary economic constraints /boudaries, limitations/) на икономическата задача на оптималното управление. Според характера и условията на конкретната
икономическа задача на оптималното управление (вж. обща икономическа задача на оптималното управление) в динамичната оптимална икономическа
система (в качеството й на управленска икономическа система, респ. на система на оптимално икономическо управление) възможните значения на управляващите икономически въздействия (управляващите икономически параметри)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------u1(t), u2(t), …, ur(t)
удовлетворяват някакви ограничения, така че управляващият икономически
вектор u(t) във всеки момент от времето t (t0 ≤ t ≤ T) трябва да принадлежи на
някакво фиксирано непразно подмножество Gu на r-мерното евклидово икономическо пространство Er. Тоест това са управленските ограничителни икономически условия

u (t ) ∈G u ⊂ E r , t 0 ≤ t ≤ T ,
на икономическата задача на оптималното управление. Множеството Gu е областта на допустимото икономическо управление. То е изпъкнало, компактно
(т.е. едновременно затворено и ограничено) и инвариантно по отношение на
времето икономическо множество. Затова икономическото управление, което
спазва ограничителните икономически условия u (t ) ∈ Gu ⊂ E r , t 0 ≤ t ≤ T , е допустимото икономическо управление, ако във всеки момент от времето t (t0 ≤ t
≤ T) то е непрекъсната по части икономическа функция на времето (вж. линейна по части икономическа функция). С U се означава множеството на допустимите икономически управления (feasible economic control set). Това са
всички такива допустими икономически управления u(t), които са непрекъснати по части икономически функции на времето и са зададени във времевия интервал (t0 ≤ t ≤ T) = [t0, T], т.е. във времевото ограничение (temporal constraint
/boudary/) t ∈ [t 0 , T ]. Осъществяващото се в динамичната оптимална икономическа система управление трябва да принадлежи на U, т.е. {u (t )} ∈U .

УПРАВЛЕНСКИ ТЕОРИИ ЗА ФИРМАТА (managerial theories of the firm) (в
микр.) – съвременни теории за фирмата (modern theories of firm) (в микр.),
които се основават върху предположението, че в съвременните условия има
разделяне между собствеността и управлението на фирмата. Собствениците на
акции на избират съвета на директорите, който от своя страна определя управителния съвет (изпълнителното ръководство) на фирмата. Тъй като акциите
обикновено се държат от голям брой физически и юридически лица, отделните
собственици имат малко влияние върху управлението на фирмата и върху самите управляващи. Изпълнителното ръководство като правило манипулира
изборите на събранието на акционерите с цел да се задържи повече в управлението. За тази цел то се стреми да постига икономическите параметри, които
са приемливи и достатъчни за съвета на директорите, като обем на общата
печалба (в микр.), темп на растежа на фирмата, равнище на дивидентите на ак63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционерите, задържане на цените на акциите от спадане. Достига се до положение, при което управляващите чрез своите действия вече се стремят не да максимизират печалбата на фирмата (с което да се максимизира полезността на
собствениците), а се стремят да максимизират своята собствена полезност. По
такъв начин равнището на печалбата (в микр.) от цел на фирмата в традиционната теория за фирмата (traditional theory of firm) (в микр.) се превръща в
съвременната управленска теория само в ограничително условие (на оптимизационната задача) на една нова цел: максималната полезност на управляващите. Освен управленските теории за фирмата към съвременните теории за
фирмата се числят още теорията за ценообразуването на равнището на
средните разходи (average-cost pricing theory) (в микр.), поведенческа теория
за фирмата (behavioural theory of the firm) (в микр.), игрова теория за фирмата (games theory of the firm) (в микр.), теория за ендогенните пазарни
структури (theory of endogenous market structures) (в микр.) и други.

УПРАВЛЕНСКО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic decision) (ки)
– във:
задача за вземане на управленско икономическо решение;
оптимално управленско икономическо решение (вж. задача на икономическата оптимизация);
система за вземане на управленско икономическо решение.
УПРАВЛЕНСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ
(management /control/ modelling of the economic systems) – създаване, експериментиране и използуване за целите на управлението на управленски модели на
икономическите системи.
УПРАВЛЕНСКО МОДЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ (management modelling economic experimentation) – усъвършенствуване
на управлението на икономическите системи с помощта на моделно експериментиране. То обикновено преминава през няколко етапа: създаване на проект
на нова система на управление (например конкретен икономически механизъм
за функциониране на дадената система); експериментиране на проекта върху
математически или друг вид модел на обекта на управлението (върху модел на
икономическата система, в която се извършва процесът на управлението);
текуща преценка от субекта на моделирането за постъпващата от експеримента информация и коригиране на първоначалния проект; продължаване на експеримента в реални икономически условия (т.е. извършване на икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експеримент) и оценка на информацията, получавана директно от функциониращия икономически обект на управлението или чрез неговия модел; внедряване на проекта и усъвършенствуването му в процеса на неговото цялостно
прилагане.
УПРАВЛЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА МАРИС, Р. (Marris’s managerial enterprise) (ки) – във: модел на управленското предприемачество на Р.
Марис (в микр.);
УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ (decision-making) (ки) – във:
икономическо вмешателство преди вземане на управленско решение;
икономическо вмешателство след вземане на управленско решение.
оптимално управленско икономическо решение (вж. задача на икономическата оптимизация).
УПРАВЛЯВАН ВАЛУТЕН КУРС (menaged exchange rate) (ки) – във:
по-малко управляван валутен курс (в межд.).
УПРАВЛЯВАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (managed economic
parameter) – икономически параметър, управляван от управляващата икономическа подсистема на дадена система на икономическо управление. Същото
като изход на управляваната икономическа подсистема.
УПРАВЛЯВАН КУРС (menaged rate) (ки) – във:
по-малко управляван валутен курс (в межд.).
УПРАВЛЯВАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (managed economic process) –
същото като управляем икономически процес (вж. управленски икономически процес).
УПРАВЛЯВАНА ДЕВАЛВАЦИЯ (managed devaluation) (в межд.), контролирана девалвация (в межд.), – девалвация (в межд.), осъществявана чрез
определени от централната банка (в межд.) и гарантирани от държавата промени във фиксирания валутен курс. Същото като девалвация (в межд.) при
режим на фиксирания валутен курс (в межд.).
УПРАВЛЯВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (managed economic
quantity /value/) – икономическа величина, управлявана от управляващата ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа подсистема на дадена система на икономическо управление. Същото като изход на управляваната икономическа подсистема.
УПРАВЛЯВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (managing /controlling/
economic quantity /value/) (ки) – във:
управлявана икономическа величина;
установено значение на управляваната икономическа величина (същото
като установено управлявано икономическо въздействие).
УПРАВЛЯВАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА
(managed
/controlled/ economic subsystem) – същото като управляема икономическа подсистема. Вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯВАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА
(managed
/controlled/ economic subsystem) (ки) – във:
изход на управляваната икономическа подсистема;
многообразие на управляваната икономическа подсистема;
непрекъсната управлявана икономическа подсистема;
оптимално-управлявана икономическа подсистема с разпределени
параметри (вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
оптимално-управлявана икономическа подсистема със съсредоточени
параметри (вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
управлявана икономическа подсистема (същото като управляема икономическа подсистема).
УПРАВЛЯВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (managed /dirigible/ economic distributed-parameters subsystem) (ки) – във:
оптимално-управлявана икономическа подсистема с разпределени
параметри (вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление).
УПРАВЛЯВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ (managed /dirigible/ economic lumped-parameters
subsystem) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално-управлявана икономическа подсистема със съсредоточени
параметри (вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление).
УПРАВЛЯВАНА ПОЛИТИКА НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЦИКЪЛА
(menaged cycle compensation policy) (в макр.) – една от формите на осъществяване на дискреционната бюджетна политика (в макр.).
УПРАВЛЯВАНА РЕВАЛОРИЗАЦИЯ (managed revaluation) (в межд.), контролирана ревалоризация (в межд.), – ревалоризация (в межд.), осъществявана чрез определени от централната банка (в межд.) и гарантирани от държавата промени във фиксирания валутен курс (в межд.). Същото като ревалоризация режим на фиксирания валутен курс (в межд.).
УПРАВЛЯВАНИ БАНКОВИ ПАСИВИ (managed bank liabilities) (в макр.) –
пасиви, които търговската банка (в макр.) привлича самостоятелно чрез
предлагане на по-висок лихвен процент (в макр.) и управлява най-вече чрез
вариране на този процент. Те са са алтернатива на използуването на вторичните банкови резерви (в макр.).
УПРАВЛЯВАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(managed
/controllable/ economic impact /action/) – икономическо въздействие, управлявано от управляващата икономическа подсистема на дадена система на икономическо управление; въздействие, изработвано от управляващата икономическа подсистема, което чрез управляемата икономическа подсистема се поддържа към зададеното му значение. Представлява изход на управляваната подсистема и чрез обратната икономическа връзка е вход на управляващата
икономическа подсистема. В последната се извършва сравняване на текущото
(действителното) значение на управляваното икономическо въздействие с неговото зададено значение.
УПРАВЛЯВАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
/controlable/ economic impact /action/) (ки) – във:
управлявано икономическо въздействие;
установено управлявано икономическо въздействие.

(managed

УПРАВЛЯВАНО ПЛАВАНЕ (managed floating) (в межд.) – разновидност на
мръсното плаване на валутните курсове (в межд.), при което намесата на
държавата е особено силна.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЯВАНО ПЛАВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ (managed floating of the exchange rates) (ки) – във:
система на управлявано плаване на валутните курсове (в межд.).
УПРАВЛЯВАНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС
(balance of payments dirigible equilibration /adjustment/) (в межд.) – същото като
индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.).
УПРАВЛЯВАНОПЛАВАЩ ВАЛУТЕН КУРС (managed-floating exchange
rate) (в межд.) – валутен курс (в межд.), за който е специфично управлявано
плаване (в межд.).
УПРАВЛЯВАНОПЛАВАЩ ВАЛУТЕН КУРС (managed-floating exchange
rate) (ки) – във:
режим управляваноплаващия валутен курс (в межд.);
управляваноплаващ валутен курс (в межд.);
система на управлявано плаване на валутните курсове (в межд.).
УПРАВЛЯВАЩ (managerial) (кд) – във:
възнаграждение на управляващите (в микр.);
крива на безразличието на управлявщите (в микр.).
УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ (controlling economic
automaton) – икономически автомат A (в качеството му на математически модел на динамична икономическа система), който участвува в композиция от
два икономически автомата A и B, в която A заема позицията на управляваща
икономическа подсистема. Автоматът B се разглежда като операционен икономически автомат* (operational economic automaton) и в композицията A и B
той изпълнява функцията на управлявана икономическа подсистема. Изходните икономически въздействия (респ. сигнали) y ∈ Y на управляващия
икономически автомат A са входни икономически въздействия (сигнали) за
операционния икономически автомат B и, обратно, изходните икономически
въздействия (сигнали) x ∈ X на операционния икономически автомат B са
входни икономически въздействия (сигнали) за управляващия икономически
автомат A. Всяко икономическо въздействие (респ. сигнал) y задава някакво
икономическо изображение на множеството B на състоянията на операционния икономически автомат B в същото това множество B. Изображенията от
посочения тип се наричат икономически микрооперации* (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------microoperations). Структурата на входното икономическо въздействие на управляващия икономически автомат A обикновено се задава под формата на
крайна съвкупност (набор) от логически икономически условия β1, β2, …, βm,
които са определени в икономическото множество B. Към схемата на взаимодействията между управляващия и операционния икономически автомат се
отнасят редица задачи на теорията на икономическите алгоритми, в т.ч. и такива, свързани с математическото програмиране в икономиката.

УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕКТОР (controlling economic vector)
на динамичната оптимална икономическа система – икономически вектор
u(t) = (u1(t), u2(t), …, ur(t)),
съставен от управляващите икономически въздействия

u1(t), u2(t), …, ur(t), t0 ≤ t ≤ T
(те са икономически функции на времето) на динамичната оптимална икономическа система в качеството й на управленска икономическа система (респ.
на система на икономическо управление). Представлява икономическа точка в
r-мерното евклидово икономическо пространство Er, където n е броят на управляващите икономически въздействия. Вж. обща икономическа задача на
оптималното управление.

УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕКТОР (controlling economic vector)
(ки) – във:
оптимални управляващи икономически вектори;
управляващ икономически вектор.
УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (managing /controlling/
economic parameter) – същото като изход на управляващата икономическа подсистема.
УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (managing /controlling/
economic parameter) (ки) – във:
косвени управляващи икономически параметри;
оптимални управляващи икономически параметри (същото като оптимални управляващи икономически въздействия);
преки управляващи икономически параметри;
регулиращи управляващи икономически параметри;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управляващ икономически параметър (същото като изход на управляващата икономическа подсистема);
управляващи икономически параметри (същото като управляващи икономически въздействия).
УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (managing /controlling/
economic process) – вж. управленски икономически процес.
УПРАВЛЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (managing /controlling/
economic quantity /value; variable) – същото като изход на управляващата икономическа подсистема.
УПРАВЛЯВАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
(managing
/controlling/ economic information) – чрез нея ръководният орган (например съветът на директорите във фирмата) довежда икономическите решения до знанието на изпълнителите им.
УПРАВЛЯВАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА
(managing
/controlling/ economic subsystem) – същото като система за икономическо управление. Едната от двете основни подсистеми на системата на икономическо
управление.
УПРАВЛЯВАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА
(managing
/controlling/ economic subsystem) (ки) – във:
адаптираща управляваща икономическа подсистема (вж. самоприспособяваща се икономическа система и система на адаптивно икономическо
управление);
астатично-реагираща /астатична/ управляваща икономическа подсистема;
изход на управляващата икономическа подсистема;
импулсна управляваща икономическа подсистема;
координирана управляваща икономическа подсистема (вж. икономическа координация);
координираща управляваща икономическа подсистема (вж. икономическа координация);
метаадаптираща управляваща икономическа подсистема (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
многообразие на управляващата икономическа подсистема;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непрекъсната управляваща икономическа подсистема;
оптимална управляваща икономическа подсистема;
оптимално-управляваща икономическа подсистема.
пропорционална управляваща икономическа подсистема (вж. пропорционален икономически регулатор);
статично-реагираща /астатична/ управляваща икономическа подсистема;
управляваща икономическа подсистема (същото като система за икономическо управление);
управляваща икономическа подсистема с гъвкава обратна икономическа
връзка.
УПРАВЛЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА С ГЪВКАВА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (managing /controling/ economic
subsystem with variable /elastic/ feed-back) (*) – икономически регулатор с гъвкава обратна връзка в система на есплицитно-обусловено икономическо регулиране. Икономически регулатор с гъвкава обратна на система на икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява ролята на регулаторна система на икономическо управление или която е част от по-сложни управленски
структури. Осъществява регулаторно управление с гъвкава обратна връзка.
УПРАВЛЯВАЩА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (managing
/controlling/ macroeconomic subsystem) – вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯВАЩА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (managing
/controlling/ macroeconomic system) – вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯВАЩА МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (managing
/controlling/ microeconomic subsystem) – вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯВАЩА ПОДСИСТЕМА НА СИСТЕМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (managing /controlling/ subsystem of system for
economic management) – същото като метасистема за икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАВЛЯВАЩА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(managing /controlling/ management economic subsystem) – същото като метасистема за икономическо управление.
УПРАВЛЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (controlling economic impacts/ actions/), управляващи икономически параметри, на динамичната оптимална икономическа система – спонтанно възникващи или преднамерено изработени икономически въздействия u1(t), u2(t), …, ur(t), t0 ≤ t ≤ T,
посредством които (с помощта на които) динамичната оптимална икономическа система определя (формира) своето оптимално икономическо поведение,
представено от оптималната икономическа траектория (икономическата екстремала) на системата. Чрез оптималната икономическа траектория системата реализира (осъществява) икономическия оптимум. Управляващите икономически въздействия са икономически функции на времето и образуват (изграждат) нейния управляващ икономически вектор u(t) = (u1(t), u2(t), …, ur(t)),
който е икономическа точка в r-мерното евклидово икономическо пространство Er. Всяко управляващо икономическо въздействие е непрекъсната по
части икономическа функция на времето. Вж. обща икономическа задача на
оптималното управление.
УПРАВЛЯВАЩИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПАРАМЕТРИ
(menaging
/controlling/ economic parameters) – съставна част от механизма на системата
за икономическо управление. Инструменти, с които системата за икономическо
управление оказва управляващи въздействия върху управляемата икономическа подсистема, насочващи нейното поведение към реализирането на целта на
икономическата система. Обикновено това са задължителни икономически
показатели (нормативи и лимити), които управляемата подсистема трябва да
спазва или да постигне. Подразделят се на регулиращи и стимулиращи. Регулиращите управляващи икономически параметри са средство за постигане на
устойчиво поведение на икономическата система в рамките на нейния хомеостазис и за активно адаптиране на системата към измененията в околната среда.
Стимулиращите управляващи икономически параметри са средство за мотивирано увеличаване на интензивността на функционирането на управляемата
икономическа подсистема и на нейната производителност чрез по-пълно използване на собствения й потенциал, което да съответствува на икономическите интереси на участвуващите в нея индивиди. Управляващите икономически
параметри се подразделят още на преки и косвени. Преките управляващи ико72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически параметри са насочени непосредствено към управляемата икономическа подсистема. Чрез тях се определят границите на нейното поведение, с
което се съкращава обхватът на състоянията на поведение. Така се намалява
икономическата ентропия, което е една от същностните характеристики на
управлението като антиентропиен процес. Косвените управляващи икономически параметри са насочени към регулиране на входните въздействия, които
след това се преработват от управляемата икономическа подсистема. При този
тип параметри управленското въздействие върху управляемата подсистема и
нейното икономическо поведение е опосредствувано. (Тази статия е написана
по текст от: Миркович, К., Лулански, П., Ракарова, С. Речник-справочник по
моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия икономически
институт "Карл Маркс", С., 1984, с. 525-527.)
УПРАВЛЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (controlling economic
parameters) на динамичната оптимална икономическа система – същото като
управляващи икономически въздействия на динамичната оптимална икономическа система.
УПРАВЛЯВАЩИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПАРАМЕТРИ
/controlling/ economic parameters) (ки) – във:
косвени управляващи икономически параметри;
преки управляващи икономически параметри;
регулиращи управляващи икономически параметри;
стимулиращи управляващи икономически параметри;
управляващи икономически параметри.

(menaging

УПРАВЛЯВАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(managing
/controlling/ economic impact /action/) – икономическо въздействие, което управляващата икономическа подсистема на дадена система на икономическо
управление оказва върху нейната управлявана икономическа подсистема с цел
управляваното икономическо въздействие (управляваната икономическа величина) да се поддържа към нейното зададено значение. Същото като изход на
управляващата икономическа подсистема.
УПРАВЛЯВАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
/controlling/ economic impact /action/) (ки) – във:
адаптиращо управляващо икономическо въздействие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------координиращо управляващо икономическо въздействие (вж. икономическа координация);
локално управляващо икономическо въздействие (вж. икономическа
координация);
оптимални управляващи икономически въздействия;
оптимизиращо управляващо икономическо въздействие;
пробно управляващо икономическо въздействие (вж. търсене в системата на икономическо управление);
управляващо икономическо въздействие.
УПРАВЛЯЕМ ДИФУЗИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (dirigible
/controllable/ diffusion economic process) – една от разновидностите на дифузионния икономически процес; непрекъснат управляем случаен икономически
процес в d-мерно евклидово икономическо пространство Ed, който допуска
стохастичен диференциал по отношение на някакъв винеровски икономически
процес, който не зависи от икономическото управление. Управляемият дифузионен икономически процес е обобщение на управлението на детерминираното движение на някаква икономическа точка (представляваща определена
икономическа система) xt ∈ Ed , уравнението на което движение е от вида
dxt = b (α t , s + t , xt )dt , t ≥ 0,
където αt е управляващият икономически параметър.
За описанието (моделирането) на управляемия дифузионен икономически
процес може да се използва езикът на стохастичните уравнения на К. Айто
(Ito stocastic equations). Предполагаме, че (Ω, F, P) е пълното вероятностно
икономическо пространство, а (Ft, t ≥ 0) е семейството от разширяващите се
пълни α-алгебри на Ft, които са вложени в F. Предполагаме още, че

wt = ( wti , i = 1, 2, ..., d1 )
е d1-мерен винеровски икономически процес по отношение на {Ft}, определен
в (Ω, F, P) при t ≥ 0. Това е икономически процес, за който wti е едномерен непрекъснат стандартен винеровски икономически процес при всяко i, икономическите процеси

wt1 , wt2 , ..., wtd1
са независими, wti е F-измеримо при всички t и i и при h ≥ 0 величините
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------{wti+ h − wti , i = 1, 2, ..., d1}
не зависят от Ft. Приемаме още, че A е някакво сепарабелно метрично икономическо пространство. При

α ∈ A, t ≥ 0, x = ( x i , i = 1, 2, ..., d ) ∈ Ed ,
се предполага, че са зададени икономическите функции
σ (α, t, x) и b (α, t, x),
където σ (α, t, x) е матрица с размерност d×d1, а b (α, t, x) е d-размерен вектор.
От своя страна σ (α, t, x) и b (α, t, x) са такива борелевски икономически функции на α, t и x, които удовлетворяват условието на Р. Липшиц по x и

| σ ij (α, t ,0) | и | b i (α, t ,0) |
са ограничени [условието на Р. Липшиц (Lipschitz condition) е ограничение на
поведението на нарастване на дадена функция]. Тогава произволният икономически процес

α t = α t (t ), t ≥ 0, ω ∈ Ω,
който е прогресивно измерим по отношение на {Ft} и приема значения от A,
представлява икономическа стратегия, а U е множеството на всички икономически стратегии. Като се вземе под внимание теоремата на К. Айто (Ito
theorem), може да се твърди, че за всяко

s ≥ 0, x ∈ Ed , α ∈ U ,
съществува и единственото решение на стохастичното уравнение на К. Айто

(1)

dxt = b (α t , s + t , xt ) dt + σ (α t , s + t , xt ) dωt , x0 = x.

Това решение, означено с xtα , s , x , е именно управляемият дифузионен икономически процес. То се управлява чрез избора на икономическата стратегия α =
αt.
Освен стратегиите от U могат да се интерпретират и други класове икономически стратегии. Нека C ([0, ∞), Ed ) е пространството от непрекъснати
икономически функции на [0, ∞) със значения в Ed. Тогава полуоста [0, ∞) може
да се интерпретира като множество от значения на времето. Икономическите
елементи на C ([0, ∞), Ed ) се означават с x[0, ∞). Нека освен това Nt да е наймалката σ-алгебра на подмножествата на C ([0, ∞), Ed ), по отношение на която
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при s ≤ t са измерими икономическите функции xs на пространството
C ([0, ∞), Ed ) в момента s (функциите xs са значения на елемента x[0, ∞)). Функцията α = αt (x[0, ∞)) със значения в A е естествена икономическа стратегия*
(natural economic strategy) в точката (s, x), ако тя е прогресивно-измерима по
отношение на {Ft} и при α = αt (x[0, ∞)) съществува поне едно решение на уравнението (1), което е прогресивно-измеримо по отношение {Ft}. Множеството
на всички естествени икономически стратегии, които са допустими в точката
(s, x), се означава с UE (s, x), а неговото подмножество, което се състои от всички естествени икономически стратегии от вида αt (xt), се означава с UM (s, x), и
то е множеството на марковските икономически стратегии (вж. управляем
скокообразен марковски икономически процес), допустими в точката (s, x). Естествената икономическа стратегия определя икономическото управление в
момента от времето t върху основата на наблюдението на икономическия процес xr в интервала от време [0, t], а марковската икономическа стратегия – върху основата на наблюденията върху икономическия процес само в момента t.
При α ∈ U E ( s, x) (и дори при α ∈ U M ( s, x) ) решението на уравнението (1) може да не бъде единствено. Ето защо при всички

s ≥ 0, x ∈ Ed , α ∈ U E ( s, x),
произволно се фиксира някакво решение на уравнението (1) и то се означава с
xtα , s , x . След това чрез формулата

β t (ω ) = α t (x[α0,,∞s ,)x (ω ) )
се определя вложението U E ( s, x) ⊂ U , при което xtβ , s , x = xtα , s , x .

УПРАВЛЯЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (dirigible /controllable/ economic process) – вж. управленски икономически процес.
УПРАВЛЯЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (dirigible /controllable/ economic process) (ки) – във:
детерминиран управляем икономически процес (вж. управленски икономически процес);
еднороден управляем скокообразен марковски икономически процес
(вж. управляем скокообразен марковски икономически процес);
стохастичен управляем икономически процес (вж. управленски икономически процес);
управляем дифузионен икономически процес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управляем икономически процес (вж. управленски икономически процес);
управляем скокообразен марковски икономически процес;
управляем случаен икономически процес.
УПРАВЛЯЕМ СКОКООБРАЗЕН МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (dirigible /controllable/ saltatory /transitive/ Markovian economic process) – разновидност на управляем случаен икономически процес; марковски
икономически процес с непрекъснато време и с постоянни на части икономически траектории, при които изборът на управляващата икономическа функция оказва влияние върху неговите безкрайно малки, т.е. инфинитозимални
икономически характеристики* (infinitesimal economic characteristics). За
построяването на управляемия скокообразен марковски икономически процес
трябва да се зададат: (а) борелевското икономическо множество Е на икономическите състояния (изразени чрез функциите на състоянията) на системата;
(б) борелевското икономическо множество A на управленията (изразени чрез
управляващите икономически функции) на системата и борелевското икономическо множество A(x) на управленията, допустими в x (изразени чрез допустимите управляващи икономически функции на системата), като
A = U A( x), {( x, a ) : a ∈ A( x), x ∈ E} ∈ B( E × A)
[B(M) е σ-алгебра на борелевското икономическо множество M], и е възможен
измеримият икономически избор
a = α( x) ∈ A( x), x ∈ E ;
(в) плътността q (a, t, x, Γ) на икономическия скок (преход) от състоянието x в
състоянието Γ в момента t при управлението
a {(t ≤ 0, a ∈ A( x), x ∈ E , Γ ∈ B( E )} ∈ B ( E × A)),
която плътност е борелевска икономическа функция на (a, t, x) при всяко Γ и е
изброимо-адитивна (бройно-адитивна) на Γ при кои да е a, t и x, като (а) икономическата функция q (a, t, x, Γ) е ограничена, (б) q (a, t, x, Γ) ≥ 0 при x ∉ Γ и
(в) q (a, t, x, E).
Приемаме, че Ω = D ([0, ∞), E) е пространството на всички постоянни непрекъснати отдясно икономически функции ω = x[0,∞) = (xt) t ≥ 0 със значения в E и
че Nt (Nt –) е минимална σ-алгебра в Ω, по отношение на която са измерими
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функциите xs = xs(ω) при s ≤ t и N = N∞. Всяка икономическа функция αt (ω) в (0,
∞)×Ω със значения
α t (ω) ∈ A ( xt − (ω)),

която е прогресивно-измерима по отношение на семейството {Nt –}, може да
бъде разглеждана като естествена икономическа стратегия* (natural
economic strategy) или просто като икономическа стратегия. От горното определение следва, че
α t (ω) = α ( x[ 0,t ) ),

където x[ 0,t ) = ( xs ) 0 ≤ s < t . Ако α t (ω) = α (t , xt − ), където α (t, x) е борелевска икономическа функция в (0, ∞)×E със свойството α(t , x) ∈ A( x), тогава α е марковска икономическа стратегия* (Markovian economic strategy). В случай че
α (t, x) = α (x), тогава е налице стационарна икономическа стратегия*
(stationary economic strategy). Класовете на естествените, марковските и стационарните икономически стратегии могат да бъдат означени съответно с UE, UM
и US. Възможностите на измеримия икономически избор от A(x) показват, че
класовете UE, UM и US са непразни. Ако икономическата плътност q (a, t, x, E) е
ограничена, по всяко x ∈ E и α ∈ U E може да се построи такава единствена
вероятностна икономическа мярка Pxα в (Ω, N), щото Pxα ( x0 = x) и при всички
t′ ≥ t ≥ t
t′

α

Px {τ > t ′ | N t } = e

(1)
α

Px {xτ ∈ Γ | N t (τ )} = −

(

)

∗
∫ q α ( x[ 0 , s ) ), s , xt , xt ds
t

(
q (α ( x

(за някои Pxα ),

)
τ ), τ , x , x )

q α ( x[∗0,τ ) ), τ , xt , Γ
∗
[ 0, )

t

(за някои Pxα ),

t

където Γ ∈ B( E ), τ = τ (t, ω) е моментът на първия икономически преход (икономически скок) след t, Nt (τ) – минимална α-алгебра в Ω, съдържаща Nt, по отношение на която τ е измеримо, xu∗ = xt при 0 ≤ u ≤ t и xu∗ > xt при u > t. Случайният процес {(x t ) t ≥ 0 , Pxα } е именно управляемия скокообразен марковски
икономически процес. Марковското икономическо свойство на управляемия
скокообразен марковски икономически процес се състои в това, че при известно икономическо настояще xt икономическото минало (xu) u < t се включва в десните части на (1) само чрез икономическата стратегия α. При произволна ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа стратегия α ∈ U E икономическият процес (xu) t ≥ 0 в общия случай не
е марковски, но ако α ∈ U M , тогава е налице марковски икономически процес,
а ако α ∈ U S и q не зависи от t, тогава е налице еднороден управляем скокообразен марковски икономически процес* (homogeneous dirigible stationary
/transition/ Markovian economic process) с вероятност на икономическия преход
(скок) от x в Γ, равна на q (α(x), x, Γ). Управленският икономически процес се
състои в избора на икономическа стратегия.
УПРАВЛЯЕМ СКОКООБРАЗЕН МАРКОВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС (dirigible /controllable/ stationary /transition/ Markovian economic process) (ки) – във:
еднороден управляем скокообразен марковски икономически процес
(вж. управляем скокообразен марковски икономически процес);
управляем скокообразен марковски икономически процес.
УПРАВЛЯЕМ СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (dirigible
/controllable/ stochastic economic process) – случаен икономически процес, чиито
вероятностни характеристики могат да бъдат променяни с течение на наблюдението върху функционирането на дадена динамична икономическа система
в зависимост от поставената пред нейното управление цел, която се свежда до
максимизирането или минимизирането на един или друг икономически функционал, който определя и изразява качеството на икономическото управление.
Могат да бъдат идентифицирани различни видове управляеми случайни икономически процеси, които се разграничават според начина на тяхното задаване
и описание и според типа на целите на икономическото управление. Сред тях
най-значими са управляемият скокообразен марковски икономически процес и
1
управляемият дифузионен икономически процес.
1

Относно управляемите случайни икономически процеси вж.: Гихман, И. И., Скороход, А. В. Управляемые случайные процессы. Киев, 1977; Крылов, Н. В. Управляемые процессы диффузионного типа. М., 1977; Бертсекас, Д., Шриф, С. Стохастическое оптимальное управление. Издательство “Наука”, М., 1985; Егоров, А. И. Основы
теории управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004.

УПРАВЛЯЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (dirigible /controllable/
economic subsystem), управлявана икономическа подсистема, обект на
икономическо управление, – една от двете основни подсистеми на системата на икономическо управление, която получава управленски решения и регулиращи въздействия от управляващата икономическа подсистема (от систе79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мата за икономическо управление) и, като ги изпълнява, реализира целта на
икономическата система като цяло. Тя е управлявана от управляващата икономическа подсистема. В процеса на икономическото управление управляемата икономическа подсистема си взаимодействува с управляващата подсистема
посредством обратни икономически връзки помежду им вътре в системата на
икономическо управление. Вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (dirigible /controllable/
economic subsystem) (ки) – във:
движение на управляемата икономическа подсистема (същото като
управляемо икономическо движение; вж. управленски икономически процес);
марковска управляема икономическа подсистема (вж. дуално управление в икономическата система);
непрекъсната управляема икономическа подсистема;
обратен модел на управляемата икономическа подсистема (вж. метод
на обратните икономически оператори);
оптимално-управляема икономическа подсистема;
управляема икономическа подсистема;
управляема управленска икономическа подсистема (метасистема за
икономическо управление).
УПРАВЛЯЕМА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (controllable economic system) по отношение на множествата M1 и M2 – икономическа система
dxi
= f i ( x1 , x2 , ..., xn , u k ), i = 1, 2, ..., n, k = 1, 2, ..., p, p ≤ n,
dt

за която съществува такова допустимо икономическо управление
U(t) = (u1(t), u2(t), …, un(t))
(множество от допустими икономически въздействия), което може да преведе
системата от всяка точка на икономическото множество M1 в една определена точка на икономимеското множество M2. Вж. условия за управляемост и
наблюдаемост на икономическата система.

УПРАВЛЯЕМА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (controllable economic system) (ки) – във:

80

1505

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на достижимост на управляемата икономическа система
(вж. управляемост на икономическата система);
напълно-управляема икономическа система (вж. условия за управляемост и наблюдаемост на икономическата система);
област на достижимост на управляемата икономическа система (вж.
управляемост на икономическата система);
управляема икономическа система.
УПРАВЛЯЕМА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (dirigible
/controllable/ macroeconomic subsystem) – вж. система на икономическо управление.
УПРАВЛЯЕМА ПОДСИСТЕМА НА СИСТЕМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (dirigible /controllable/ subsystem of system for economic
management /control/) – същото като управляема управленска икономическа
подсистема. Вж. метасистема за икономическо управление.
УПРАВЛЯЕМА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(dirigible /controllable/ management /control/ economic subsystem) – вж. метасистема за икономическо управление.
УПРАВЛЯЕМО
ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(dirigible
/controllable/ economic impact) (ки) – във:
смутено /нарушено/ управляемо икономическо въздействие (вж. статистическа динамика на системите на икономическо управление).
УПРАВЛЯЕМО ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (dirigible /controllable/
economic motion) – вж. управленски икономически процес.
УПРАВЛЯЕМОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (controlability in
the economic system), икономическа управляемост, – свойство на някои икономически системи, състоящо се в това, че в тях може се извършва процес на
икономическо управление (вж. система на икономическо управление). Предполага наличието на управлявана и управляваща икономическа подсистема.
Едно от необходимите свойства на кибернетичните икономически системи.
УПРАВЛЯЕМОСТ И ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМА (controllability and identifiability of the economic systems)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система (вж. идентифицируемост на икономическата
система).
УПРАВЛЯЕМОСТ И НАБЛЮДАЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
СИСТЕМА (controllability and observability of the economic systems) (ки) – във:
принцип на двойствеността в управляемостта и наблюдаемостта на
икономическите система (вж. наблюдаемост на икономическата система);
условия за управляемост и наблюдаемост на икономическата система.
УПРАВЛЯЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (controllability
of the economic system) – свойство на някои икономически системи, състоящо
се в това, че те могат да бъдат обект на икономическо управление (вж. система
на икономическо управление). Дадена е линейната нестационарна икономическа система, чието поведение се описва от системата от линейни диференциални уравнения
(1)

x& = A(t ) x + B(t ) u + f (t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където A(t) и B(t) са непрекъснати матрици съответно с размерност n × n и n × r,
f(t) е зададена функция от Ln2 (0, T ), а T е произволно фиксирано число. Тя е.
Тогава системата (1) е напълно-управляема икономическа система* (fullycontrollable the economic system) [налице е пълна управляемост на икономическата система* (full controllability of economic system), в конкретния случай
– пълна управляемост на линейната нестационарна икономическа система* (full controllability of the linear non-stationary economic system)] във времевия отрязък [0, T], ако за кои да е два вектора x1 и x2 от евклидовото икономическо пространство En може да се посочи (да се зададе) такова икономическо
управление u (x1, x2, t), 0 ≤ t ≤ 0, от Lr2 (0, T ), щото решението на икономическата
задача на О. Коши
x& = A(t ) x + B(t ) u ( x1 , x 2 , t ) + f (t ), 0 ≤ t ≤ T , x(0) = x1 ,

в момента от времето t = T да удовлетворява граничното /краевото/ икономическо условие x(T) = x2. Забелязваме, че в това определение не са посочени никакви ограничения на икономическото управление u (x1, x2, t), освен че то
трябва да принадлежи на хилбертовото икономическо пространство Lr2 (0, T ).
Под икономическа задача на О. Коши* (Cauchy economic problem) трябва да
се разбира задача от оптималното икономическо управление, приемаща фор-

82

1507

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мата и структурата на известната в математиката задача на О. Коши. В действителност може да се наложи икономическото управление да отговаря на
предварително зададени ограничения. Това обаче не променя същността на
пълната управляемост на икономическата система. Напълно-управляемата
икономическа система (1) е такава система, която може с помощта на съответно допустимо икономическо управление да бъде преведена от едно зададено в
друго зададено състояние. По аналогичен начин се определя и пълната управляемост на икономически системи, които се описват с разликови уравнения
или с гранични задачи за уравнения с частни производни.
По-специално стои въпросът с функцията f(t) на външните нарушаващи
въздействия върху икономическата система, която влиза в уравнението на
икономическото движение (1). Тази функция не зависи от икономическото управление u. Поради това се въвежда нова променлива y(t) = x – φ(t) и след заместване от (1) се получава
y& + ϕ& = A(t ) y + B (t ) u + A(t )ϕ + f (t ), 0 ≤ t ≤ T .

Икономическата функция φ(t) се подбира по такъв начин, щото да е валидно
ϕ& = A(t )ϕ + f (t ), ϕ(0) = 0,

след което при заместване на y(t) = x – φ(t) (1) се преобразува във вида
(2)

y& = A(t ) x + B(t ) u.

Това позволява, без да нарушава общността на получаваните резултати, да се
изследва задачата за управляемостта на икономическата система (2).
Изложението на статията продължава с предишните означения на фазовите икономически променливи (но след абсорбиране на f(t)), при което вече
стои за решаване икономическата задача на О. Коши
x& = A(t ) x + B (t ) u , 0 ≤ t ≤ T , x(0) = x1.

Известно е, че нейното решение може да се представи във вида
t
1

x(t ) = W (t ,0) x + ∫ W (t , s ) B ( s )u ( s ) ds,
0

където W(t, s) е икономическата матрица на О. Коши на системата от диференциални уравнения z& = A(t ) z. За да може това решение да удовлетворява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------граничното икономическо условие x(T) = x2, е необходимо и достатъчно, щото
икономическото управление u(t) да удовлетворява условието
T

∫ W (T , s ) B(s)u ( s) ds = c,

(3)

0

където c = x 2 − W (T , 0) x1 . От горното изложение става ясно, че икономическата система (1) при външни нарушаващи въздействия върху нея f(t) = 0 е напълно-управляема тогава и само тогава, когато за всеки вектор от евклидовото
икономическо пространство En може да се посочи икономическо управление
u(t, c), което удовлетворява условието (3).
Този извод позволява с помощта на теоремата на Е. Леви да се изведат
лесно проверими необходими и достатъчни условия за пълна управляемост на
дадена икономическа система, след като уравнението на икономическото движение (1) бъде приведено в каноничната форма на задачата на О. Коши. За да
се получат тези условия, въвеждаме означенията hi(t), което е i-ият стълб на
икономическата матрица B*(t)W*(T, t), и ci, което е i-ият елемент на вектора c.
В такъв случай съотношението (3) може да се запише във вида
T

∗

∫ hi

(t )u (t ) dt = ci , i = 1, 2, ..., n.

0

Тези равенства са моментни икономически съотношения, а числата ci –
икономически моменти. Тогава има място следното твърдение: за да бъде
икономическата система (1) напълно-управляема във времевия отрязък [0, T], е
необходимо и достатъчно, щото икономическите вектор-функции

h1(t), h2(t), …, hn(t)
да бъдат линейно-независими в този отрязък. Последното означава, че детерминантата на Дж. Грам на икономическата матрица на О. Коши W(t, s) е различна от нула. Като се има предвид, че векторът hi(t) е i-ият стълб на икономическата матрица B*(t)W*(T, t), става ясно, че детерминантата на Дж. Грам в
разглежданата задача е детерминанта на икономическата матрица
T

(4)

Ψ = ∫ B * (t ) W * (T , t ) W (T , t ) B(t ) dt.
0

Поради това горното твърдение за пълната управляемост може да се преформулира по следния начин: за да бъде икономическата система (1) напълно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управляема във времевия отрязък [0, T], е необходимо и достатъчно, щото детерминантата на икономическата матрица (4) да бъде различна от нула, т.е. тя
да е неособена икономическа матрица.

Област на достижимост на управляемата икономическа система
Важна роля за управляемостта на икономическите системи играе областта
(множеството) на достижимост на управляемата икономическа система (достижимост на определено състояние на системата, което може да бъде постигнато с дадено допустимо икономическо управление). Приемаме, че допустимите управления за икономическия процес, описван от уравнението (2) с начално условие y(0) = 0, са функциите u(t), 0 ≤ t ≤ T, принадлежащи на някакво
икономическо множество Du. Последното се определя от конкретното съдържание на дадената задача на икономическото управление. Ще смятаме обаче,
че в общия случай множеството Du отговоря на следните условия. Първо, всяка функция на икономическото управление u (t ) ∈ Du еднозначно определя непрекъснато решение y = y(t) на задачата (2) при началното условие y(0) = 0:
t

(5)

y (t ) = ∫ W (t , s )B ( s )u ( s ) ds.
0

Второ, посредством съотношенията
T

f (hi ) = ∫ hi∗ (t )u (t ) dt , i = 1, 2, ..., n,
0

всяка икономическа функция u (t ) ∈ Du определя линеен ограничен икономически функционал f, зададен в линеала Lh = α1h1 + α2h2 + …+ αnhn, който принадлежи на някакво пълно линейно нормирано икономическо пространство
Xh, т.е. f ∈ X h∗ . Тогава може да се даде следното определение: множеството
на достижимост на управляемата икономическа система* (accessibility
/attainability/ set of controllable economic system) (2) с начални условия y(0) = 0 е
множеството от всички y ∈ E n , за всяко от които съществува такова икономическо управление

u (t ) ∈ Du , 0 ≤ t ≤ T ,
щото съответствуващата му икономическа функция (5) удовлетворява условието y(T) = y. Такова определение може да се формулира и за случай на система
от нелинейни диференциални уравнения y& = f ( y, u , t ). Но определение, при

85

1510

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------което множеството на достижимост съществува като област на достижимост,
може да се формулира само при линейна система, моделираща движението на
икономическата система. Ето защо се доказва твърдението, че ако множеството на допустимите икономически управления Du е изпъкнало затворено икономическо множество на линейното метрическо икономическо пространство
Xh, което удовлетворява посочените по-горе две условия, тогава множеството
на достижимостта е затворено и изпъкнало в евклидовото икономическо пространство En, т.е. то е област на достижимост на управляемата икономическа система* (accessibility /attainability/ range of controllable economic system).

Критерии на управляемост на икономическата система
Пълната управляемост на икономическата система показва условията, при
чието изпълнение системата може да бъде преведена в кое да е предварително
определено състояние. При конкретна задача обаче стои въпросът не за пълната управляемост на икономическата система, а за това, тя дали може или не
може да бъде преведена от зададено начално състояние x1 в зададено крайно
състояние x2. Ето защо трябва да има някакъв критерий на управляемост на
икономическата система (controllability criterion of economic system). Отговор
на това изискване тук се дава на примера на управляемата икономическа система с диференциално уравнение

x& = A(t ) x + B (t ) u , 0 ≤ t ≤ T ,

(6)

в което матриците A(t) и B(t) са непрекъснати. Правим заместване, като полагаме z = W(t0, t) x, където W(t, s) е икономическата матрица на О. Коши на диференциалното уравнение y& = A(t ) y. Представяме матрицата на О. Коши във
вида W(t, s) = Y(t)Y – 1(s), където Y(t) е матрицата на линейно независимите решения на системата y& = A(t ) y. Тогава от z = W(t0, t) x получаваме, че x = W(t, t0)
z и следователно

x& =

dW (t , t 0 )
z + W (t , t 0 ) z& = A(t )W (t , t 0 ) z + W (t , t 0 ) z&.
dt

Като се вземе под внимание (6), се стига до равенството

A(t )W (t , t 0 ) z + W (t , t 0 ) z& = A(t ) x + B (t )u.
Първите събираеми от двете му части се изключват и получаваме следното
уравнение относно z:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(7)
z& = B1 (t )u , B1 (t ) = W (t 0 , t ) B(t ).
Тогава може да се докаже следното твърдение: икономическото управление
u(t), което превежда системата (7) от състоянието z1 при t = t0 ≥ 0 в състоянието
z2 при t = t1, t0 < t1 ≤ T, съществува тогава и само тогава, когато векторът z2 – z1
лежи в областта на значенията на икономическите преобразувания
t1

Ψ0 (t1 , t 0 ) = ∫ B1 (t ) B1∗ (t ) dt ,
t0

като при това едно от уравненията, които извършват този преход, има вида
u (t ) = B1∗ (t ) z , където z е всяко решение на уравнението

Ψ0 (t1 , t 0 ) z = z 2 − z 1 .
Върху тази основа се стига до твърдението, с което се дефинира критерият за
управляемост на икономическата система: икономическото управление u*(t),
което превежда системата (6) от състоянието x1 при t = t0 в състоянието x2 при t
= t1, съществува тогава и само тогава, когато векторът θ(x0, x1) = x1 – W(t1, t2) x0
принадлежи на областта на значенията на преобразуванието
t1

Ψ0 (t1 , t 0 ) = ∫ [ W (t1 , t ) B(t ) B * (t ) W * (t 0 , t )] dt.
t0

Нещо повече: ако x*(t) е решението на уравнението Ψ(t1, t0) = θ(x0, x1), тогава
икономическото управление u*(t) се определя с формулата u*(t) = –
B*(t)B(t)x*.

Използване на линейна обратна връзка при решаване на задачата за
достижимост на управляемата икономическа система
Задачата за областта на достижимост на управляемата икономическа система, която бе разгледана по-горе, се основава върху принципа на програмното икономическо управление от вида u = u(t). Често пъти обаче се налага същата задача да се решава, като икономическото управление се избира във вида u
= u(x, t), където изходното състояние на икономическата система x е фиксирано към същия момент от времето t. Това означава, че съществува обратна
икономическа връзка от изхода x към управляващата икономическа подсистема. Като имаме предвид това, може да се каже, че състоянието x2 на икономическата система с диференциално уравнение (6) е достижимо в момента t = t1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от гледна точка на началното състояние x(t0) = x1 с помощта на линейна обратна икономическа връзка, ако съществува такава матрица K(t), t0 ≤ t ≤ t1, щото
икономическото управление u = K(t)x определя решението x(t) на задачата на
О. Коши

x& = [ A(t ) x + B(t ) K (t ) x, x(t 0 ) = x1 ,
която удовлетворява условието x(t1) = x2. При формулирането на такъв тип
икономическо управление и за решаването на неговата задача се използва икономическо управление и за да бъде решена неговата задача, се използва псевдообратна икономическа матрица. Тогава задачата за достижимостта на икономическата система намира израз в следното твърдение: ако икономическата
система (6) е такава, че дадена икономическа матрица Ψ(t0,t) e неособена при
всички t ∈ [t 0 , t1 ), тогава икономическото управление

(8)

u ( x, t ) = − B ' (t )Ψ −1 (t1 , t ) x

превежда икономическата система от състоянието x1 при t = t0 ≥ 0 в състоянието x2 = 0 при t = t1, t0 < t ≤ T. Ако икономическата матрица Ψ(t1,t) при каквито и
да е значения на t е неособена, тогава се използва псевдообратната икономическа матрица Ψ +1 (t1,t), като вместо (8) се прилага формулата

u ( x, t ) = − B * (t )Ψ + (t1 , t ) x.

Управляемост на стационарни икономически системи
Разглеждаме случай, при който управляемият икономически процес в линейна стационарна икономическа система се описва от уравнението

x& = A( x) + B (u ),
където A и B са постоянни икономически матрици съответно с размерности n ×
n и n × r. Допустимите икономически управления са множеството от функции
u = u (t ) ∈ Lr2 (0, T ), където T е предварително фиксиран произволен момент от
времето. В предходното изложение са формулирани необходимите и достатъчни условия за управляемост на системата x& = A( x) + B (u ), с което се дава
изчерпателен отговор за нейната пълна управляемост. Практическото доказване на нейната пълна управляемост обаче е свързано с необходимостта да се
построят икономическите вектор-функции
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------h1(t), h2(t), …, hn(t),
които са стълбове на матрицата B*W*(T, t). Ето защо, за да се проверят условията за управляемост на икономическата система, е необходимо да се построи
фундаменталната матрица на решението на еднородното диференциално уравнение x& = A(x). Свойствата на тази матрица напълно се определят от икономическата матрица A. Именно това налага условията за пълната управляемост на
икономическата система x& = A( x) + B (u ) да бъдат изразени чрез свойствата на
матриците A и B. Тъй като A е постоянна матрица, фундаменталната икономическа матрица на решението на уравнението x& = A(x), която е нормална при t =
t0, има вида

W (t , t 0 ) = e A(t −t0 ) .
Поради това решението на уравнението x& = A( x) + B (u ), което удовлетворява
началното условие x(0) = x1, се представя във вида
t

x(t ) = e x + ∫ e A(t −t0 ) Bu ( s ) ds.
At 1

0

Ако икономическото управление u(t) осигурява преминаването на линейната
стационарна икономическа система към момента от времето t =T в състоянието x(T) = x2, тогава
T

∫e

A (T − t )

Bu (t ) dt = x 2 − e AT x1 ,

0

от което следва, че
T

(9)

∫e

− AT

Bu (t ) dt = − ( x1 − e − AT x 2 ) = c.

0

Матрицата e– At може да бъде представена във вида

e

− AT

=

m −1

∑ α k (−t ) Ak ,

k =0

където αk(t) са коефициенти на интерполационния многочлен на Ж. Лагранж и Дж. Силвестър, а m е степента на минималния многочлен на икономическата матрица A. Затова въз основа на (9) се получава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(10)

m −1

T

k =0

0

∑ A k B ∫ α k (−t )u (t ) dt = c.

По-нататък с U означаваме вектора с елементи
T

U 1 = ∫ α 0 (−t ) u1 (t ) dt ,
0
T

(11)

U 2 = ∫ α 0 (−t ) u 2 (t ) dt ,
0

−−−−−−−−−−−
T

U r = ∫ α 0 (−t ) u r (t ) dt ,
0
T

U r +1 = ∫ α1 (−t ) u1 (t ) dt ,
0
T

U r + 2 = ∫ α1 (−t ) u 2 (t ) dt ,
0

−−−−−−−−−−−
T

U 2 r = ∫ α1 (−t ) u r (t ) dt ,
0

================
T

U ( m −1) r +1 = ∫ α m −1 (−t ) u1 (t ) dt ,
0
T

U ( m −1) r + 2 = ∫ α m −1 (−t ) u 2 (t ) dt ,
0

−−−−−−−−−−−−−−
T

U mr = ∫ α m −1 (−t ) u r (t ) dt ,
0

а с W – икономическата матрица

(12)

W = ( B, AB, A 2 B, ..., A m −1 B).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това позволява равенството (10) да се запише като WU = c, като приемаме, че
q = mr < n. Освен това с wk означаваме k-тия стълб на матрицата W, поради което равенството WU = c може да се запише като
q

∑U k wk

= c.

k =1

Последното равенство означава, че произволният вектор c ∈ E n е линейна
комбинация от векторите w1, w2, …,wq, размерността на всеки един от които
също е равна на n. Затова направеното представяне е възможно само ако рангът на икономическата матрица W е n.
Като цяло се обобщава, че линейната стационарна икономическа система
x& = A( x) + B (u ) е напълно-управляема във времевия отрязък 0 ≤ t ≤ T [т.е. че е
налице пълна управляемост на линейната стационарна икономическа
система* (full controllability of linear stationary economic system)] тогава и само
тогава, когато икономическата матрица W [чиито състав е показан в (12)] има
ранг, равен на n. Това твърдение е валидно и за случаите, когато функционирането на управляемата икономическа система се моделира с уравнението с
крайни разлики x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k), k = 1, 2, …, m. Прилагането на разгледания подход се оказва възможно и по отношение на задачата на икономическото управление с крайни разлики, защото нейното решение се определя по
аналогичната формула
t

x(t ) = e x + ∫ e A(t − s ) Bu ( s ) ds.
At 1

0

УПРАВЛЯЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (controllability
of the economic system) (ки) – във:
критерий на управляемост на икономическата система (вж. управляемост на икономическата система);
принцип на двойствеността в управляемостта и наблюдаемостта на
икономическите система (вж. наблюдаемост на икономическата система);
принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система (вж. идентифицируемост на икономическата
система).;
пълна управляемост на икономическата система (вж. управляемост на
икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълна управляемост на линейната нестационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система);
пълна управляемост на линейната стационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система);
управляемост на икономическата система.
УПРАВЛЯЕМОСТ НА ЛИНЕЙНАТА НЕСТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (controllability of the linear non-stationary economic system)
(ки) – във:
пълна управляемост на линейната нестационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система).
УПРАВЛЯЕМОСТ НА ЛИНЕЙНАТА СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (controllability of the linear stationary economic system)
(ки) – във:
пълна управляемост на линейната стационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система).
УПРАВЛЯЕМОСТ НА НЕСТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (controllability of the non-stationary economic system) (ки) – във:
пълна управляемост на линейната нестационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система).
УПРАВЛЯЕМОСТ НА СТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (controllability of the stationary economic system) (ки) – във:
пълна управляемост на линейната стационарна икономическа система (вж. управляемост на икономическата система).
УРАВНЕНИЕ (equation) (кд) – във:
безразмерни сходствени икономически уравнения (вж. икономическо подобие);
бюджетно уравнение (същото като бюджетно равенство);
градиентни методи за решаване на операторни уравнения (вж. методи
за решаване на операторни уравнения);
двупериодно макроикономическо бюджетно уравнение (в макр.);
диференциални уравнения;
диференциално уравнение от смесен тип (вж. диференциални уравнения);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциално уравнение с изоставащо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с изпреварващо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с неутрално-отклоняващ се аргумент (вж. диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент;
диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални
уравнения);
диференциално уравнение със закъсняващ аргумент;
елиптично диференциално уравнение (вж. диференциални уравнения);
елиптично диференциално уравнение в дадена точка (вж. диферепциални уравнения);
икономически уравнения на Хамилтон, У.;
икономическо уравнение на Лагранж, Ж.;
икономическо уравнение на Ойлер, Л.;
икономическо уравнение по Чепмен, С., и Колмогоров, А. И. (вж. марковски икономически процес и преходна икономическа функция);
интегро-диференциално уравнение;
канонични уравнения на Хамилтон, У. (вж. икономическа задача с
принцип на максимума);
линейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения);
матрично уравнение (вж. матрица);
матрично уравнение на Риккати, Дж. (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
методи за решаване на операторни уравнения;
нелинейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения);
обикновено диференциално уравнение (вж. диференциални уравнения);
операторно уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система
на икономическо регулиране без метарегулиране);
операторно уравнение на икономическата система;
операторно уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операторно уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
операторно уравнение на регулиращата икономическа подсистема;
операторно уравнение на регулируемата икономическа подсистема;
операторно уравнение на системата на икономическо регулиране;
основно уравнение на потребителната теория на ценността (в микр.)
(същото като уравнение на Е. Слуцки (в микр.);
основно уравнение на производствената теория на ценността (в микр.);
основно уравнение на теорията за платежния баланс (в межд.);
основно уравнение на теорията за потреблението (в микр.);
основно уравнение на теорията за производството (в микр.);
параболично диференциално уравнение (вж. диференциални уравнения);
параболично диференциално уравнение в тесен смисъл (вж. диференциални уравнения);
параболично диференциално уравнение в широк смисъл (вж. диференциални уравнения);
сходствени икономически уравнения;
ултрахиперболично диференциално уравнение в дадена точка \вж.
диференциални уравнения|;
уравнение на банковите резерви (в макр.);
уравнение на Белман, Р., в задачата за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо
управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо
управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на
траекторията и със свободно време);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление в система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за
аналитично конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление в следяща система (вж. задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р.;
уравнение на Винер, Н., и Хопф, Е.;
уравнение на дохода (в макр.);
уравнение на единичната регресия;
уравнение на икономическата статика;
уравнение на икономическото правдоподобие (вж. статистически
критерий на оптимално икономическо управление);
уравнение на икономическото регулиране;
уравнение на количествената теория за парите (в макр.);
уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по
опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
уравнение на множествената регресия;
уравнение на общата регресия;
уравнение на Ойлер, Л., и Остроградски, М. В. (вж. многомерна вариационна икономическа задача);
уравнение на равновесието (вж. Евсей Дейвид Домар);
уравнение на размяната (в макр.) (същото като уравнение на количествената теория за парите (в макр.));
уравнение на регресията;
уравнение на системата на икономическо регулиране (вж.: операторно
уравнение на системата на икономическо регулиране);
уравнение на Слуцки, Е.;
уравнение на Хамилтон, У., и Джакоби, К. в икономиката (вж. икономическа задача с принцип на максимума и [икономическа задача на динамичното програмиране);
уравнение на частичната регресия;
уравнения на вариациите на производствения план (вж. обективнообусловени оценки);
уравнения на динамичната икономическата чувствителност (вж. чувствителност на динамичната икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнения на икономическото движение на динамичната оптимална икономическа система;
уравнения на Колмогоров, А. Н.;
уравнения на конкурентното равновесие (вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
уравнения на Ойлер, Л. (вж. класическа икономическа задача на оптималното управление и задача на О. Болца);
уравнения на Ойлер, Л., и Лагранж, Ж., в икономиката;
уравнения от първо приближение;
характеристично уравнение (вж. матрица);
хиперболична система от диференциални уравнения в дадена точка
(вж. диференциални уравнения);
хиперболично диференциално уравнение (вж. диференциални уравнения).
УРАВНЕНИЕ НА БАНКОВИТЕ РЕЗЕРВИ (bank reserve equation) (в макр.) –
включва всички фактори, които определят състоянието и величината на некоригираната парична база (в макр.), както и обема на задължителните резервни
депозити на депозитните учреждения във федералните резервни банки (в
макр.) на САЩ.
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р. (Bellman equation) в икономиката –основно
диференциално уравнение в частни производни, което се използва в динамичното програмиране в икономиката. Решението на уравнението на Р. Белман са
функциите на Р. Белман в икономиката (функциите на оптималното икономическо поведение). Тогава оптималното значение (икономическият оптимум)
на целевия икономически функционал за изходната икономическа задача на
оптималното управление може да се определи като частно значение на функцията на Р. Белман при определени начални условия на икономическата задача на динамичното програмиране (вж.).
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р. (Bellman equation) (ки) – във:
уравнение на Белман, Р.;
уравнение на Белман, Р., в задачата за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при ди96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо
управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо
управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на
траекторията и със свободно време);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление в система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за
аналитично конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
управление в следяща система (вж. задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори).
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА ЗА АНАЛИТИЧНО КОНСТРУИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОРИ* (Bellman equation
for analytically constructing problem of economic regulators) – вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори.
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА НА ОПТИМАЛНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ* (Bellman equation of optimal
economic speed problem) – вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време.
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА НА ОПТИМАЛНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМА С ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ* (Bellman equation for optimal economic
control in system with permanent disturbances) – вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори.
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА НА ОПТИМАЛНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В СЛЕДЯЩА СИСТЕМА* (Bellman
equation for optimal economic control in servo-system) – вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА НА ОПТИМАЛНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ* (Bellman
equation of optimal economic control problem with fixed time) – вж. задача на
оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време.
УРАВНЕНИЕ НА БЕЛМАН, Р., В ЗАДАЧАТА НА ОПТИМАЛНОТО
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДНО ВРЕМЕ* (Bellman
equation of optimal economic control problem with free time) – вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система
с фиксирани краища на траекторията и със свободно време.
УРАВНЕНИЕ НА ВИНЕР, Н., И ХОПФ, Е. (Wiener – Hopf equation) от първи род – уравнение то вида
∞

∫ Rxx (t − τ ) k (τ ) dτ = Rxy (t ),

t > 0,

0

където Rxx(t) и Rxy(t) са корелационните функции на стационарните ергодични
процеси x(t) и y(t), а k(t) е импулсната преходна функция. Изведено е през 1931
г. от немските математици Н. Винер и Е. Хопф. Към него могат да се свеждат
задачи за синтез на действително реализируеми предавателни функции или на
импулсни преходни функции при критерий, който е минимумът на средноквадратичната грешка
2

∞


I = E  y (t ) − ∫ k (τ ) x(t − τ ) dτ  ,

−∞


където y(t) = H(p)x(t), H(p) – зададен преобразуващ оператор, E – символът на
математическото очакване, x(t) – входният сигнал на системата, y(t) – желаният изходен сигнал на системата. Тук могат да бъдат разграничени такива задачи като:
(а) оптимално изглаждане или филтриране, когато x(t) = m(t) + n(t), където
m(t) е полезният сигнал, а n(t) е шумовото (смущаващото) въздействие;
(б) статистическо изпреварване, когато
x(t) = m(t) и y(t) = m(t = t0), t0 > 0;
(в) оптимално филтриране едновременно с изпреварване, когато
x(t) = m(t) + n(t) и y(t) = m(t = t0), t0 > 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общата формула за определяне на действително реализируеми предавателни функции е
W ( s) =

1
2πi[Ψ ( s )]+

∞

− st
∫ e dt
0

∞

S xy ( s )

∫ [Ψ ( s)]

−∞

e st ds,

−

където Sxy(s) е взаимната спектрална плътност на сигналите x(t) и y(t), [Ψ(s)]+ –
функция, която е аналитична в дясната полуравнина, [Ψ(s)]– – функция, която е
аналитична в лявата полуравнина,
Sxx(s) = [Ψ(s)]+ [Ψ(s)]–
– спектралната плътност на сигнала x(t). Вж. синтезиране на линейна оптимална стохастична икономическа система.

УРАВНЕНИЕ НА ДВУРАВНИЩНАТА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(equation of the two-level non-metaregulable non-metaregulative regulatory
economic system) (ки) – във:
операторно уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система
на икономическо регулиране без метарегулиране).
УРАВНЕНИЕ НА ДОХОДА (income equation) (в макр.) – в опростения модел
на Дж. Кейнс то представя величината на дохода (в макр.) като сума от дохода
(в макр.), предназначен за потребление (в макр.), и спестяване (в макр.). Тук
доходът (в макр.) е съпоставим с обема на агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
УРАВНЕНИЕ НА ЕДИНИЧНАТА РЕГРЕСИЯ (single regression equation) в
икономиката – аналитичен модел на минаващата най-близо до всички точки на
разсейването линия (наречена регресионна линия), която съответствува на дадена емпирична зависимост между едно икономическо явление фактор и икономическо явление резултат, проявяваща се общо в дадена статистическа съвкупност (съвкупността от факти, чрез които съществува дадената емпирична
зависимост в икономиката). Моделира състоянието на единична регресия
(single regression) в икономиката. Вж. уравнение на регресия.
УРАВНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (equation of the economic system) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операторно уравнение на икономическата система.
УРАВНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАТИКА (economic statics
eguation) – уравнение на установения икономически процес (вж.) в динамична
икономическа система (в частност – във времево-динамична икономическа
система) при наличието на постоянни въздействия върху нея.
УРАВНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРАВДОПОДОБИЕ* (economic
likelihood equation) – вж. статистически критерий на оптимално икономическо управление.
УРАВНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (equation of the
economic regulation) – уравнение на регулирането в системата на икономическото регулиране (в регулаторната икономическа система) S. Показва зависимостите между входа и изхода на системата на икономическото регулиране и
операторите за права и обратна икономическа връзка в системата S. При линейни оператори за пропорционално преобразуване в икономическата система уравнението на икономическото регулиране има вида
y = T(x + Ry),

където x и y са съответно входът на системата на икономическото регулиране и изходът на системата на икономическото регулиране S, T – операторът
за права икономическа връзка, и R – операторът за обратна икономическа
връзка в системата S. Съставна част на уравнението на икономическото регулиране е функцията на икономическото регулиране. Вж. система от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране.

УРАВНЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (quantity
theory of money equation) (в макр.) – предложено от Ървинг Фишер равенство
MV = pY между произведението на номиналната парична маса (в макр.) M и
скоростта на паричното обръщение (в макр.) V, от една страна, и произведението на абсолютното равнище на цените (в макр.) [дефлатора (в макр.)] p и
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) Y, от друга. Представлява синтезиран израз на класическата количествена теория за парите (в макр.). Вж.
класическа количествена теория за парите (в макр.) и икономическа дихотомия.
УРАВНЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж. (Lagrange′s equation) (ки) – във:
икономическо уравнение на Лагранж, Ж.;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ ПО ОПРОСТЕНИЯ МОДЕЛ НА КЕЙНС, ДЖ.*
(macroeconomic product-market equilibrium eguation in Keynes simple model) (в
макр.) – уравнение на равновесието между агрегатното продуктово предлагане (в макр.) и агрегатното продуктово търсене (в макр.), като в последното
са включени само потребителското търсене (в макр.) и независимото инвестиционно търсене (в макр.). Основава се върху опростения модел на Дж.
Кейнс (в макр.).
УРАВНЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНАТА РЕГРЕСИЯ (plural regression
equation) в икономиката – аналитичен модел на минаващата най-близо до
всички точки на разсейването линия (наречена регресионна линия), която съответствува на дадена емпирична зависимост между много икономически явления фактори (представляваща част или цялата съвкупност от наблюдавани
икономически явления фактори), от една срана, и икономическо явление резултат, от друга, проявяваща се общо в дадена статистическа съвкупност (съвкупността от факти, чрез които съществува дадената емпирична зависимост в
икономиката). Моделира състоянието на множествена регресия (plural
regression) в икономиката. Вж. уравнение на регресия.
УРАВНЕНИЕ НА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩАТА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (equation of the non-metaregulative regulable
economic subsystem) (ки) – във:
операторно уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране).
УРАВНЕНИЕ НА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМАТА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (equation of non-metaregulable regulative
economic subsystem) (ки) – във:
операторно уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране).
УРАВНЕНИЕ НА ОБЩАТА РЕГРЕСИЯ (general regression equation) в икономиката – аналитичен модел на минаващата най-близо до всички точки на
разсейването линия (наречена регресионна линия), която съответствува на дадена емпирична зависимост между всички (повече от един) икономически яв101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ления фактори, от една срана, и икономическо явление резултат, от друга, проявяваща се общо в дадена статистическа съвкупност (съвкупността от факти,
чрез които съществува дадената емпирична зависимост в икономиката). Моделира състоянието на обща регресия (general regression) в икономиката. Вж.
уравнение на регресия.

УРАВНЕНИЕ НА ОЙЛЕР, Л.*(Euler equation) (ки) – във:
икономическо уравнение на Ойлер, Л.
УРАВНЕНИЕ НА ОЙЛЕР, Л., И ОСТРОГРАДСКИ, М. В. (Euler–
Ostrogradskij equation) – вж. многомерна вариационна икономическа задача.
УРАВНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНАТА ТЕОРИЯ НА ЦЕННОСТТА
(equation of the consumption worth theory) (ки) – във:
основно уравнение на потребителната теория на ценността (в микр.)
(същото като уравнение на Е. Слуцки (в микр.).
УРАВНЕНИЕ НА ПРОДУКТОВОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ ПО ОПРОСТЕНИЯ МОДЕЛ НА КЕЙНС, ДЖ. (product-market equilibrium eguation
in Keynes simple model) (ки) – във:
уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по
опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.).
УРАВНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ТЕОРИЯ НА ЦЕННОСТТА
(equation of the production worth theory) (ки) – във:
основно уравнение на производствената теория на ценността (в микр.).
УРАВНЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕТО (equilibrium equation) – вж. Евсей
Дейвид Домар.
УРАВНЕНИЕ НА РАЗМЯНАТА (equation of exchange) (в макр.) – същото
като уравнение на количествената теория за парите (в макр.).
УРАВНЕНИЕ НА РЕГРЕСИЯТА (regression equation) в икономиката – аналитичен модел на линията (наречена регресионна линия), която съответствува
на дадена емпирична зависимост между икономическо явление фактор (респ.
фактори), и икономическо явление резултат, проявяваща се общо в дадена статистическа съвкупност (съвкупността от факти, чрез които съществува дадената емпирична зависимост в икономиката). Уравнението на регресия е модел на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линията, която минава най-близо до всички точки на разсейването (дисипацията), така че сумата на квадратите от разликите между емпиричната стойност на
резултата и техните средни оценки, намерени за всяка стойност на причината
фактор, е минималната, т.е.

∑ ( yi − yio ) 2 = min,
i

където yi е фактическата (емпиричната), а yio – теоретичната (отговаряща на
регресионната линия) стойност на i-тото икономическо явление резултат. Чрез
регресионното уравнение се изследва формата на зависимостта между икономическите явления и процеси, която се моделира по съответен начин, и се измерва количественото влияние на явлението фактор върху явлението резултат.
В този смисъл уравнението на регресия стои в основата на регресионния анализ. При наличието само на един фактор и на един резултат се съставя уравнение на единична регресия, а при повече явления фактори, и явления резултати,
се съставя уравнение на множествена регресия. В рамките на втория случай
може да се построи, както уравнение на частична регресия, което отчита влиянието на един или на няколко от факторите при елиминирането на останалите,
така и уравнение на обща регресия, при което се отчита влиянието на всички
фактори.
Важно значение при изчисляването на регресионната зависимост чрез
уравнението на регресия е правилно да се определи видът (типът) на зависимостта между икономическия фактор причина, и икономическия резултат
следствие. Ако зависимостта е линейна, уравнението на регресия има вида yº =
a + bx, където a е свободният член, b – регресионният коефициент, и x –
стойността на явлението фактор. Регресионният коефициент показва с колко
единици се променя икономическият резултат yº (по регресионната зависимост) при промяна на икономическия фактор x с единица. Производен на регресионния коефициент е стандартният коефициент на регресия bi′. Той се
получава по формулата
bi′ = bi

λx
,
λy

където bi е обикновеният коефициент на регресия, отнасящ се до i-тия фактор,
bi′ – съответствуващият му стандартен коефициент на регресия, λx и λy – оценките на средноквадратичното отклонение за икономическата причина x и за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото следствие y. Обратната зависимост между bi и bi′ се представя чрез формулата
bi = bi′

λy
.
λx

С нея се установява кой от икономическите фактори i = 1, 2, … е имал поголяма значимост за икономическото явление – следствие. За да се изчисли
регресионната зависимост, е необходимо чрез прилагането на метода на наймалките квадрати да се изчислят съответните значения на резултата при инвариантност на условията, в които се осъществява даденото икономическо явление или процес. Ако регресионната зависимост е нелинейна, се налага да се
изследва внимателно описаната крива и да се избере уравнение с такъв графичен образ (парабола, хипербола и т.н.), която е адекватна на реалната икономическа зависимост и преди всичко – на нейния характер. При изчисляване на
множествена линейна регресия уравнението на регресия се задава чрез линейния полином
y = a + b1x1 + b2x2 + … + bkxk,

където a е свободният член, x1, x2, … xk – стойностите на икономическите явления фактори, b1, b2, … bk – съответствуващите им регресионни коефициенти.
Изчислените регресионни коефициенти в регресионното уравнение показват
частичните (нетните) влияния на отделните икономически фактори върху икономическия резултат при елиминиране влиянието на другите фактори. Определянето на значенията на свободните членове се извършва също чрез използване на метода на най-малките квадрати.
Този статия е по текст от: Миркович, К., Лулански, П., Ракарова, С. Речник-справочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 527-529.

УРАВНЕНИЕ НА РЕГРЕСИЯТА (regression equation) (ки) – във:
уравнение на единичната регресия;
уравнение на множествената регресия;
уравнение на общата регресия;
уравнение на регресията;
уравнение на частичната регресия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЕ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (equation of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
операторно уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
операторно уравнение на регулиращата икономическа подсистема.
УРАВНЕНИЕ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (equation of the regulable economic subsystem) (ки) – във:
операторно уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
операторно уравнение на регулируемата икономическа подсистема.
УРАВНЕНИЕ НА РИККАТИ, ДЖ. (Riccati equation) (ки) – във:
матрично уравнение на Риккати, Дж. (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
УРАВНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(equation of the economic regulation system) (ки) – във:
операторно уравнение на системата на икономическо регулиране.
УРАВНЕНИЕ НА СЛУЦКИ, Е. (Slutsky equation) (в микр.), основно уравнение на потребителната теория на ценността (в микр.), – изведено в края
на XIX-тия век от руския икономист Е. Слуцки уравнение, чрез което общият
ефект от изменението на цената върху потребителското търсене (в микр.)
[върху оптималните функции на индивидуалното продуктово търсене (в
микр.)] се разлага на потребителен ефект на заместването (в микр.) (обикновено наричан само ефект на заместването) и потребителен ефект на дохода (в микр.) (обикновено наричан само ефект на дохода). Съставено е върху
основата на основното уравнение на теорията на потреблението (в микр.)
(вж. оптимален потребителски икономически избор [индивидуален] ). Уравнението на Е. Слуцки (основното уравнение на потребителната теория на ценността) има вида
∧

∗
∗
 ∂qc ∗ 
∂qc
∂qc


=
−
(qc ∗ )′

∂P
∂I
 ∂P 

или, представено в кратка форма, има вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∧
S qcP = S qcP
− S qcI (qc ∗ )′,

където
∗

S qcP

∂qc
= xH −1 P (qc ∗ )′ + x( H −1 P′PH −1 y ∗ + H −1 y ∗ )
=
∂P

е чувствителността на оптималния потребителски избор към цените,
∧

∧
S qcP

 ∂qc ∗ 
 = x( H −1 P′PH −1 y ∗ + H −1 y ∗ )
= 
 ∂P 

е въздействието на потребителното компенсиращо изменение на цените
върху оптималния потребителски избор (чувствителността на оптималния
потребителски избор към потребителното компенсиращо изменение на цените)
и
∗

S qcI

∂qc
= − xH −1 P ′
=
∂I

чувствителността на оптималния потребителски избор към дохода (относно
значението на отделните символи вж. оптимален потребителски икономически избор [индивидуален]). То е матрица от уравнения поотделно за всеки вид
продукт qc ∗j , j = 1, 2, ..., n) и за всяка продуктова цена Pj, j=1, 2, …, n, т.е. съдържа nn равенства и изразява комбиниранато въздействие на всички цени и
на потребителския доход върху индивидуалното търсене на всички продукти.
Анализът на уравнението на Е. Слуцки представлява особен интерес при
изследването на пазарното равновесие. Лявата страна на това уравнение

S qcP

∂qc
=
∂P

∗

изразява общия ефект от изменението на цената върху потребителското
търсене (в микр.). Общият ефект се разлага на двата елемента, посочени в
дясната страна на уравнението. Първият елемент от дясната страна на уравнението на Е. Слуцки
∧
S qcP

 ∂qc ∗ 
,
= 
∂
P
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------наричан още индекс на Е. Слуцки, показва чистия ефект върху индивидуалното
потребителско търсене, породен от такава промяна в цените, която, заедно с
промяната на дохода, не е довела до изменение на оптималната величина на
общата икономическа полезност на потребителския набор от продукти (пошироко –от блага). С други думи, това е движение на оптималната точка qc ∗
по дадената крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие, разположена върху потребителската карта на
безразличието. В резултат на това един потребителски избор замества друг,
като прирастът на общата полезност е нулев. Ето защо това компенсиращо
изменение на цените (prices compensated change) се нарича потребителен
ефект на заместването (в микр.). Вторият елемент от дясната страна на уравнението на E. Слуцки
∗

∗

S qcI (qc )′ =

∂qc
(qc ∗ )′
∂I

изразява въздействието на изменението на реалния доход върху потребителския избор и представлява потребителен ефект на дохода (в микр.). Затова
общият ефект е сумата от потребителния ефект на заместването и потребителния ефект на дохода. При логическото осмисляне на тази зависимост е необходимо да се вземе под внимание и обстоятелството, че нарастването на цените и
нарастването на дохода имат противоположно влияние върху изменението на
индивидуалното продуктово търсене. Нарастването на цените води до намаление на търсенето, а нарастването на дохода води до увеличаване на търсенето
(при постоянни други условия).
Да приемем, че е налице потребителското поведение на един индивид,
който търси два вида продукти – продукт от вида 1 и продукт от вида 2 (т.е. n
= 2). Доходът на потребителя I (изразходван за тяхната покупка) и цената P2 на
продукта от вида 2 се приемат за постоянни величини. Промяната на цената P1
на продукта от вида 1 от значението P10 (която е началната цена) на значението
P11 (новата цена) предизвика промяна в индивидуалното търсене от страна на
потребителя (в неговия оптимален потребителски избор) qc1∗ на този продукт
∗
∗
от qc10
(което е началното продуктово търсене) на qc11
(което е крайното продуктово търсене) (началният момент се индикира с 0, а крайният с 1). Прирастът на индивидуалното потребителско търсене
∗
∗
dqc1∗ = dqc11
− dqc10
,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който при постоянни други условия (в т.ч. при постоянен доход на потребителя I и постоянна цена P2 на продукта от вида 2) е породен от прираста на цената dP1 = P11 – P10, представлява именно общият ефект от изменението на цената върху продуктовото търсене, който се разлага на потребителен ефект на заместването и потребителен ефект на дохода.
Потребителният ефект на заместването (по-пълно: ефект на заместването от изменението на цената върху продуктовото търсене (в микр.)) се
дължи на промяната на цената и представлява заместването търсенето на единия продукт с търсене на другия продукт (когато цената P1 на продукта от вида 1 спада, потребителният ефект на заместването е замяната на относително
по-скъпия продукт от вида 2 с относително по-евтиния продукт от вида 1; когато цената P1 на продукта от вида 1 се покачва, ефектът на заместването е
представлява замяната на относително по-скъпия продукт от вида 1 с относително по-евтиния продукт от вида 2). Потребителният ефект на дохода (попълно: ефектът на дохода от изменението на цената върху продуктовото
търсене) представлява промяната в търсенето на продукта, която се дължи на
изменението в реалния доход на потребителя, породена от промяната на цената P1 на продукта 1 (според направеното допускане номиналният доход I е
постоянна величина; когато цената P1 спада, реалният доход расте, а когато
цената P1 се покачва, реалният доход намалява).

УРАВНЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (equation of
balance of payments theory) (ки) – във:
основно уравнение на теорията за платежния баланс (в межд.).
УРАВНЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (equation of the consumption theory) (ки) – във:
основно уравнение на теорията за потреблението (в микр.).
УРАВНЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО (equation of the
production theory) (ки) – във:
основно уравнение на теорията за производството (в микр.).
УРАВНЕНИЕ НА ХАМИЛТОН, У. (Hamilton equations) (ки) – във:
икономически уравнения на Хамилтон, У.;
канонични уравнения на Хамилтон, У. (вж. икономическа задача с
принцип на максимума).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЕ НА ХАМИЛТОН, У., И ДЖАКОБИ, К. (Hamilton-Jacobi
equation) в икономиката – вж. икономическа задача с принцип на максимума и
икономическа задача на динамичното програмиране.
УРАВНЕНИЕ НА ЧАСТИЧНАТА РЕГРЕСИЯ (partial regression equation) в
икономиката – аналитичен модел на минаващата най-близо до всички точки на
разсейването линия (наречена регресионна линия), която съответствува на дадена емпирична зависимост между едно или няколко икономически явления
фактори (представляващо или представляващи част или цялата съвкупност от
наблюдавани икономически явления фактори при елиминиране на зависимостта с останалата част от тях), от една срана, и икономическо явление резултат,
от друга, проявяваща се общо в дадена статистическа съвкупност (съвкупността от факти, чрез които съществува дадената емпирична зависимост в икономиката). Моделира състоянието на частична регресия (partial regression) в
икономиката. Вж. уравнение на регресия.
УРАВНЕНИЕ ОТ СМЕСЕН ТИП (mixed equation) (ки) – във:
диференциално уравнение от смесен тип (вж. диференциални уравнения).
УРАВНЕНИЕ ПО ЧЕПМЕН, С., И КОЛМОГОРОВ, А. Н.* (according to
Chapman – Kolmogorov equation) (ки) – във:
икономическо уравнение по Чепмен, С., и Колмогоров, А. И. (вж. марковски икономически процес и преходна икономическа функция).
УРАВНЕНИЕ С ИЗОСТАВАЩО-ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ
(laggedly-delay equation) (ки) – във:
диференциално уравнение с изоставащо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент).
УРАВНЕНИЕ С ИЗПРЕВАРВАЩО-ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ (advancingly-delay equation) (ки) – във:
диференциално уравнение с изпреварващо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент).
УРАВНЕНИЕ С НЕУТРАЛНО-ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ (neutrally-delay equation) (ки) – във:
диференциално уравнение с неутрално-отклоняващ се аргумент (вж. диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЕ С ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ (delay equation) (ки) –
във:
диференциално уравнение с изоставащо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с изпреварващо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с неутрално-отклоняващ се аргумент (вж. диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент);
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент.
УРАВНЕНИЕ С ЧАСТНИ ПРОИЗВОДНИ (equation with partial derivatives)
(ки) – във:
диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални
уравнения);
линейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения);
нелинейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения).
УРАВНЕНИЕ СЪС ЗАКЪСНЯВАЩ АРГУМЕНТ (delay differential equation) (ки) – във:
диференциално уравнение със закъсняващ аргумент.
УРАВНЕНИЯ НА ВАРИАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПЛАН
(variation equations of the production plan) – вж. обективно-обусловени оценки.
УРАВНЕНИЯ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (dynamic economic sensitivity equations) – вж. чувствителност на
динамичната икономическа система.
УРАВНЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ* (economic motion
equations) на динамичната оптимална икономическа система – уравнения на
диференциалните икономически връзки* (equations of the differential economic connections) на динамичната оптимална икономическа система, които
определят нейната фазова траектория на икономическото състояние
{x(t )} = {x(t ) ∈ E n | t 0 ≤ t ≤ T }.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Те образуват система от диференциални уравнения, в които скоростта на изменението на всяка фазова икономическа координата на оптималната икономическа система е представена като икономическа функция от нейните фазови
икономически координати x(t), нейните управляващи икономически параметри
u(t) и времето t, т.е.

dx
= f ( x(t ), u (t ), t )
dt
или още в разгърнат вид –
dx j
dt

= f j ( x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ); u1 (t ), u 2 (t ), ..., u r (t ); t ).

Предполага се, че всяка една от тези n функции на системата от диференциални уравнения на икономическото движение е непрекъснато-диференцируема
икономическа функция* (continuously-differentiable economic function) по съвкупност по отношение на променливите x(t) и u(t). В случай че диференциалните уравнения не зависят явно от времето, тогава е налице автономно икономическо движение, респ. автономна динамична оптимална икономическа
система. Такава е например линейната система от хомогенни диференциални
уравнения dx/dt = Ax(t) + Bu(t), където A и B са фиксирани матрици, съответно
с размерности n × n и n × r. Вж. обща икономическа задача на оптималното
управление.

УРАВНЕНИЯ НА КОЛМОГОРОВ, А. Н. (Kolmogorov equations) в икономиката – разработени от руския математик А. Н. Колмогоров диференциални
уравнения, намиращи приложения в различни области на математиката и теорията на системите, в т.ч. и при анализа на марковските процеси (Markovian
processes). Приложението им се разпростира и върху анализа на марковските
икономически процеси, при което те съдържателно обхващат определен тип
икономическа динамика. Разграничават се:
(1) обратно уравнение на А. Н. Колмогоров (Kolmogorov inverse equation)
∂f
= − As f
∂s

за преходната икономическа функция
f = P ( s, x; t , Γ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където 0 ≤ s ≤ t < ∞,
x ∈ E , Γ ∈ B, ( E , B)

е измеримо икономическо пространство, и
(2) право уравнение на А. Н. Колмогоров (Kolmogorov direct equation)
∂f
= At* f
∂t

за преходната икономическа плътност* (transitional economic density), т.е. за
плътността на преходната икономическа функция* (transitional economic
function density) (вж. преходна икономическа функция)
f = p ( s, x; t , Γ)
(ако тя съществува).
Обратното уравнение на А. Н. Колмогоров се допълва с условието
lim P( s, x; t , Γ) = I Γ ( x),
s ↑t

а правото уравнение – с условието
lim P( s, x; t , Γ) = I Γ ( x),
s ↓t

където IΓ(x) е индикатор на икономическото множество Γ. С As е означен икономически оператор, който действува в пространството на функциите, а с At* –
в пространството на обобщените мерки.
При марковски икономически процеси с изброимо множество от състояния преходната икономическа функция е напълно определена от вероятностите
на икономическия преход pij(s, t) = P (s, i; t, {j}) (показваща вероятността на
прехода от състояние i в момент s към състояние j в момент t). За тази функция
обратното и правото уравнение на А. Н. Колмогоров при някои допълнителни
предположения са
∂pij ( s, t )
∂s
∂pij ( s, t )
∂t

= ∑ α ik ( s ) p kj ( s, t ), s < t ,
k

= ∑ pik ( s, t ) α kj (t ), s > t ,
k

където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pij ( s1 , s 2 ) − δ ij
α ij ( s) = lim
.
s1 ↑ s , s 2 ↑ s
s 2 − s1
При марковски процеси на икономическа дифузия определящата ги преходна икономическа функция f = P ( s, x; t , Γ), където
x ∈ R , Γ ∈ B(R),

удовлетворява следните условия:
(1) за всяко x ∈ R и ε > 0 равномерно по s, s < t,

∫

P ( s, x; t , dy ) = o (t − s ) ;

x − y >ε

(2) съществуват такива икономически функции a (s, x) и b (s, x), щото за
всяко x ∈ R и ε > 0 равномерно по s, s < t,

∫

( y − x) P ( s, x; t , dy ) = a ( s, x)(t − s ) + o (t − s ) ,

x − y ≤ε

∫

( y − x) 2 P ( s, x; t , dy ) = b ( s, x)(t − s ) + o (t − s ) .

x − y ≤ε

Тогава, ако съществува икономическата преходна плътност
p = p ( s, x; t , y ),

то при някои допълнителни условия и по t > s и y ∈ R е валидно правото уравнение на А. Н. Колмогоров
∂p
∂ (ap ) 1 ∂ 2 (bp )
=−
+
,
2 ∂y 2
∂t
∂y

а обратното уравнение на А. Н. Колмогоров е
∂p
∂p 1 ∂ 2 p
= a + b2 2 .
∂s
∂x 2 ∂x

УРАВНЕНИЯ НА КОНКУРЕНТНОТО РАВНОВЕСИЕ (competitive
equilibrium equations) – вж. класически модел на общото микроикономическо
пазарно равновесие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНЕНИЯ НА ОЙЛЕР, Л. (Euler equations) – вж. класическа икономическа задача на оптималното управление и задача на О. Болца.
УРАВНЕНИЯ НА ОЙЛЕР, Л., И ЛАГРАНЖ, Ж., В ИКОНОМИКАТА
(Euler-Lagrange′s equations in economy), икономически уравнения на Л.
Ойлер и Ж. Лагранж, – система от диференциални уравнения на Л. Ойлер и
Ж. Лагранж
∂L d ∂L
− .
= 0, i = 1, 2, ..., n,
∂qi dt dqi
∂
dt
които при прилагане в икономическото моделиране могат да бъдат използвани
за описание на динамична консервативна икономическо система. С n е означен броят на степените на свобода в икономическата система, qi е i-тата обобщена координата на системата (system generalised co-ordinate) (i = 1, 2, …,
n), qi/dt – скоростта на изменение на i-тата обобщена координата на системата,
L – икономическият лагаранжиан, конституиран като някаква еднозначна
функция на координатите qi и на техните производни qi/dt (обобщените скорости на икономическата система).

УРАВНЕНИЯ ОТ ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ (first approximation equations) –
вж. метод на първото приближение и линеаризация на икономически системи
чрез метода на малките отклонения.
УРАВНОВЕСЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (poised economic
set) – икономическо множество U на такова действително или комплексно
векторно икономическо пространство X, при което от x ∈ U и λ ≤ 1 следва,
че λx ∈ U . Пример за уравновесено икономическо множество е единичната
сфера на нормирано векторно икономическо пространство (вж. линейно нормирано икономическо пространство), както и въобще околността на нулата в
U базата на линейното /векторното/ топологично икономическо пространство. Тези околности на нулата са още и поглъщащи икономически множества
(вж. барелно икономическо пространство). Уравновесеното икономическ
множество се означава още като центрирано икономическо множество*
(centred economic set).

УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance on payments
equilibration /adjustment/) (в межд.), приспособяване на платежния баланс (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------межд.), – процес на превръщане на неравновесния платежен баланс (в межд.)
в равновесен платежен баланс (в межд.), т.е. на неуравновесения в уравновесен платежен баланс. Означава, че някоя от характеризиращите подсистеми
на платежния баланс (в межд.), която е имала ненулево салдо (в межд.), е била приведена към нулево салдо (в межд.). Спред характера на механизма на
приспособителния процес тосе извършва като автоматично уравновесяване на
платежния баланс (в межд.) или като индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.) [същото като управлявано уравновесяване на платежния
баланс (в межд.)]. Според алгебричното значение на ненулевото салдо на характеризиращата подсистема на изходния неравновесен платежен баланс се
разграничават негативно уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (когато ненулевото салдо е било положителна величина) и позитивно уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (когато ненулевото салдо е било отрицателна величина). Според вида на характеризиращата подсистема се разграничават уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в межд.),
уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.) и уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в межд.), както и комбинациии от тези разновидности.
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance of payments
equilibration /adjustment/) (ки) – във:
автоматично уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
контролирано от държавата уравновесяване на платежния баланс (в
межд.) (същото като индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в
межд.));
негативно уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
паричен механизъм за уравновесяване на платежния баланс (в межд.)
(вж. уравновесяване на платежния баланс чрез паричния механизъм (в
межд.));
позитивно уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
текущо уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (същото като
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.));
управлявано уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (същото като
индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.));
уравновесяване на платежен баланс (в межд.);
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ* (equilibration on the balance of payments in basic transactions) (в межд.)
(*) – процес на превръщане (при постоянни други условия) на неравновесния
платежен баланс по основни операции (в межд.) в равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.), т.е. на неуравновесения в уравновесен
платежен баланс по основни операции. Означава, че включеният в него баланс
по основни операции (в межд.), който е имал ненулево салдо (в межд.), е бил
приведен към нулево салдо (в межд.). Според алгебричното значение на ненулевото салдо се разграничават негативно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в межд.) (когато ненулевото салдо е било положителна величина) и позитивно уравновесяване на платежния баланс по основни
операции (в межд.) (когато ненулевото салдо е било отрицателна величина).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (equilibration on the balance of payments in basic transactions) (ки) –
във:
негативно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ* (equilibration on the balance of payments in current transactions) (в
межд.) (*) – процес на превръщане (при постоянни други условия) на неравновесния платежен баланс по текущи операции (в межд.) в равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.), т.е. на неуравновесения в уравновесен платежен баланс по текущи операции. Означава, че включеният в него
баланс по текущи операции (в межд.), който е имал ненулево салдо (в межд.),
е бил приведен към нулево салдо (в межд.). Според алгебричното значение на
ненулевото салдо се разграничават негативно уравновесяване на платежния
баланс по текущи операции (в межд.) (когато ненулевото салдо е било положителна величина) и позитивно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (когато ненулевото салдо е било отрицателна величина).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (equilibration on the balance of payments in current transactions) (ки) –
във:
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на пренасочване на разходите (в межд.);
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на редукция на разходите (в межд.);
негативно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
подход на еластичността за уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПОЛИТИКА НА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
(expenditure-switching equilibration /adjustment/) of the balance of payments in
current transactions; expenditure-switching policy) (ки) – във:
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на пренасочване на разходите (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПОЛИТИКА НА РЕДУКЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ (expenditure-reducing equilibration /adjustment/) of the balance of payments in current
transactions; expenditure-reducing policy) (ки) – във:
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на редукция на разходите (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ
ОПЕРАЦИИ* (equilibration on the balance of payments in trade transactions) (в
межд.) (*) – процес на превръщане (при постоянни други условия) на неравновесния платежен баланс по търговски операции (в межд.) в равновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.), т.е. на неуравновесения в
уравновесен платежен баланс по търговски операции. Означава, че включеният в него баланс по търговски операции (в межд.), който е имал ненулево салдо (в межд.), е бил приведен към нулево салдо (в межд.). Според алгебричното
значение на ненулевото салдо се разграничават негативно уравновесяване на
117

1542

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------платежния баланс по търговски операции (в межд.) (когато ненулевото салдо
е било положителна величина) и позитивно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (когато ненулевото салдо е било отрицателна величина).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ
ОПЕРАЦИИ (equilibration on the balance of payments in trade transactions) (ки)
– във:
негативно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в
межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции
(в межд.);
уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ЧРЕЗ ПАРИЧНИЯ
МЕХАНИЗЪМ (balance of payments equilibration /adjustment/ by monetary
mechanism) (в межд.) – разновидност на автоматичното уравновесяване на
платежния баланс (в межд.), която включва: (1) уравновесяване на платежния баланс чрез механизма на равнището на цените (balance of payments
automatic equilibration /adjustment/ by price-level mechanism) (в межд.) [т.е. прилага се механизъм на равнището на цените за уравновесяване на платежния баланс (price-level-balance equilibration /adjustment/ mechanism) (в межд.)],
(2) уравновесяване на платежния баланс чрез механизма на лихвения процент (balance of payments automatic equilibration /adjustment/ by interest-rate
mechanism) (в межд.) [т.е. прилага се механизъм на лихвения процент за
уравновесяване на платежния баланс (interest-rate-balance equilibration
/adjustment/ mechanism) (в межд.)] и (3) уравновесяване на платежния баланс
чрез механизма на паричната наличност (balance of payments automatic
equilibration /adjustment/ by cash mechanism) (в межд.) [т.е. прилага се механизъм на паричната наличност за уравновесяване на платежния баланс
(cash-balance equilibration /adjustment/ mechanism) (в межд.)]. Паричният механизъм за уравновесяване на платежния баланс (monetary balance-ofpayments equilibration /adjustment/ mechanism) (в межд.) е общо понятие за механизма на равнището на цените, механизма на лихвения процент и механизма на паричната наличност.
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ БАЛАНС (current-balance equilibration /adjustment/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (balance of
current payments equilibration /adjustment/) (в межд.), текущо уравновесяване
на платежния баланс (в межд.), – изравняване чрез макроикономическата
политика на държавата [при определен валутнокурсов режим (в межд.)] на
настъпилите към даден момент задължения за плащания на местната страна
към чуждестранните икономически агенти (респ. икономически единици) със
задълженията за плащания на чуждестранните икономически агенти (респ.
икономически единици) към местната страна към същия момент.
УРАВНОВЕСЯВАНЕ ЧРЕЗ ПАРИЧНИЯ МЕХАНИЗЪМ (equilibration
/adjustment/ by monetary mechanism) (ки) – във:
уравновесяване на платежния баланс чрез паричния механизъм (в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАЩА СТЕРИЛИЗАЦИЯ* (equilibration /adjustment/ sterilization) (в межд.) – стерилизация (в межд.) [същото като стерилизираща интервенция (в межд.)], която привежда неравновесния платежен баланс по основни операции (в межд.) в равновесен платежен баланс по основни операции
(в межд.).
УРАВНОВЕСЯВАЩО МИТО (countervaling duty) (в межд.) – допълнително
мито (в межд.), което страната-вносителка налага в размер на експортните
субсидии (в межд.), изплащани от страната-износителка. То е една от формите
на ответната търговска политика (в межд.).
УРБАНИСТИЧНА ДИНАМИКА (urban dynamics) – вж. системна икономическа динамика.
УРБАНИСТИЧНА ДИНАМИКА (urban dynamics) (ки) – във:
метод на урбанистичната динамика (вж. системна икономическа динамика);
урбанистична динамика (вж. системна икономическа динамика).
УРУГВАЙСКИ КРЪГ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (Uruguay Round
of Trade Negotiations) (в межд.), Осмии кръг на търговските преговори (в
межд.), – проведени от Общото съглашение за митата и търговията (ГАТТ)
(в межд.) от 1986 до 1991 г. търговски преговори, на които са разгледани
проблемите, свързани със селскостопанските експортни субсидии (в межд.), с
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до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ограниченията върху обмена на услуги и с ограниченията върху преките чуждестранни инвестиции.

УСВОЯВАЩА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating ecocorenomic activity) – вж. икокореномическа активност.
УСВОЯВАЩА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
ecocorenomic action) – вж. икокореномическа дейност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (assimilating ecocorenomic potentiality) – вж. икокореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating economic
activity) – вж. икономическа активност.
УСВОЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating economic action) – вж. икономическа дейност.
УСВОЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (assimilating
economic potentiality) – вж. икономическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ*
ecorenomic activity) – вж. икореномическа активност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating ecorenomic
action) – вж. икореномическа дейност.
УСВОЯВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (assimilating
ecorenomic potentiality) – вж. икореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ*
ecotechnomic activity) – вж. икотехномическа активност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
ecotechnomic action) – вж. икотехномическа дейност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (assimilating ecotechnomic potentiality) – вж. икотехномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating
ecounirenomic activity) – вж. икоуниреномическа активност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСВОЯВАЩА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
ecounirenomic action) – вж. икоуниреномическа дейност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating ecounirenomic potentiality) – вж. икоуниреномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating obtiecocorenomic activity) – вж. обтиикокореномическа активност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
obtiecocorenomic action) – вж. обтиикокореномическа дейност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating obtiecocorenomic potentiality) – вж. обтиикокореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating obtieconomic activity) – вж. обтиикономическа активност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
obtieconomic action) – вж. обтиикономическа дейност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (assimilating obtieconomic potentiality) – вж. обтиикономическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating
obtiecorenomic activity) – вж. обтиикореномическа активност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating obtiecorenomic action) – вж. обтиикореномическа дейност.
УСВОЯВАЩА
ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating obtiecorenomic potentiality) – вж. обтиикореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating
obtiecotechnomic activity) – вж. обтиикотехномическа активност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
obtiecotechnomic action) – вж. обтиикотехномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСВОЯВАЩА ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating obtiecotechnomic potentiality) – вж. обтиикотехномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating obtiecounirenomic activity) – вж. обтиикоуниреномическа активност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
obtiecounirenomic action) – вж. обтиикоуниреномическа дейност.
УСВОЯВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating obtiecounirenomic potentiality) – вж. обтиикоуниреномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ*
(assimilating subtiecocorenomic activity) – вж. субтиикокореномическа активност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
subtiecocorenomic action) – вж. субтиикокореномическа дейност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating subtiecocorenomic potentiality) – вж. субтиикокореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating
subtieconomic activity) – вж. субтиикономическа активност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
subtieconomic action) – вж. субтиикономическа дейност.

(assimilating

УСВОЯВАЩА
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating subtieconomic potentiality) – вж. субтиикономическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating
subtiecorenomic activity) – вж. субтиикореномическа активност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
subtiecorenomic action) – вж. субтиикореномическа дейност.
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до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСВОЯВАЩА
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating subtiecorenomic potentiality) – вж. субтиикореномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (assimilating subtiecotechnomic activity) – вж. субтиикотехномическа активност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating
subtiecotechnomic action) – вж. субтиикотехномическа дейност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating subtiecotechnomic potentiality) – вж. субтиикотехномическа потенциалност.
УСВОЯВАЩА
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ*
(assimilating subtiecounirenomic activity) – вж. субтиикоуниреномическа активност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (assimilating subtiecounirenomic action) – вж. субтиикоуниреномическа дейност.
УСВОЯВАЩА СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(assimilating subtiecounirenomic potentiality) – вж. субтиикоуниреномическа потенциалност.
УСИЛВАНЕ В РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (economic redulation system gain) (ки) – във:
коефициент на усилване в регулаторната икономическа система.
УСИЛВАЩО ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(increasing-transformation in economic system) – вж. оператор за усилващо преобразуване /в икономическата система/.
УСИЛЕНО-НЕПРЕКЪСНАТ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (stronglycontinuous economic operator) – такъв оператор на икономическата система,
който е непрекъснат като изображение на линейното /векторното/ топологично икономическо пространство X в ограничено слаба икономическа топология* (limitely-small /weak/ economic topology) в линейното /векторното/
топологично икономическо пространство Y. Вж. и слаба икономическа топология.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСИЛИЕ (exertion) (кд) – във:
икотехномическо усилие;
продуктово икотехномическо усилие (на производствения икотехномически продукт);
продуктово икотехномическо усилие;
релативистична теория на усилието;
трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икономически фактор);
трудово икотехномическо усилие;
усилие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усилие);
усилие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо усилие);
усилие на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усилие (на производствения икотехномически продукт));
усилие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор));
усилие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усилие);
усилие на трудовия производствен икономически фактор (същото като
трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икономически
фактор));
усилие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усилие);
усилие на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор));
физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор);
физическо икотехномическо усилие.
УСИЛИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС* (exertion of the ecotechnomic stock) – същото като икотехномическо усилие.
УСИЛИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (exertion of the ecotechnomic stock) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усилие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усилие);
усилие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо усилие);
усилие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усилие);
усилие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усилие).
УСИЛИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (exertion of the ecotechnomic product) (ки) – във:
усилие на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усилие (на производствения икотехномически продукт)).
УСИЛИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (exertion
of the product ecotechnomic stock) – същото като продуктово икотехномическо
усилие.
УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (exertion
of the production ecotechnomic factor) (ки) – във:
усилие на трудовия производствен икономически фактор (същото като
трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икономически
фактор)).
УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (exertion of the production ecotechnomic factor) (ки) – във:
усилие на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор)).
УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (exertion of the production ecotechnomic product) – същото като продуктово икотехномическо усилие (на производствения икотехномически продукт).
УСИЛИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(exertion of the production ecotechnomic factor) – същото като икотехномическо
усилие (на производствения икотехномически фактор).
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до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСИЛИЕ НА ТРУДОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (exertion of
the labour ecotechnomic stock) – същото като трудово икотехномическо усилие.
УСИЛИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (exertion of the labour production ecotechnomic factor) – същото като
трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствен икономически
фактор).
УСИЛИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (exertion
of the physical ecotechnomic stock) – същото като физическо икотехномическо
усилие.
УСИЛИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (exertion of the physical production ecotechnomic factor) – същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен
икотехномически фактор).
УСИЛНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (exertion ecotechnomic disposate) (ки) – във:
усилностен центитален икотехномически диспозат.
УСИЛНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (exertion ecotechnomic incentite) (*) – икотехномическа форма на икотехномическия инцентинт, който като феномен е опредметен усилностен икотехномически трансцентит в усилностна центитална икотехномическа система* (exertion
centital ecotechnomic system) (която от своя страна е особен частен случай на
диспозиционна икотехномическа система) и който е усилностна икотехномическа предметност. Докато в диспозиционната икотехномическа система (същото като същностно-стратифицирана икотехномическа система)
в зависимост от мястото, което заема като икотехномически страт, даден
икотехномически предмет може да бъде както икотехномическа същност,
така и икотехномическо явление, то в усилностната центитална икотехномическа система усилностният икотехномически инцентит може да изпълнява
само функцията на икотехномическо явление (на усилностно центитално икотехномическо явление). Ролята на усилностен икотехномически инцентит
обикновено се изпълнява от някакъв усилностен предметен икотехномически
запас [тук е същото като усилностна икотехномическа предметност (вж.
усилностен центиталнен икотехномически диспозат)] (която усилностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметност е опредеметено икотехномическа усилие, като от своя страна
последнато изпълнява ролята на усилностен икотехномически трансцентит).
Вж. усилностен икотехномически центит и усилностни икотехномически
центити.

УСИЛНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (exertion
ecotechnomic transcentite) (*) – икотехномическа форма на икотехномически
трансцентит, която е непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното разбиране и която е икотехномическо усилие.
Опредметява се в усилностния икотехномически инцентит, чрез който тя може да бъде измерена, обхваната и разбрана, т.е. в усилностната икотехномическа предметност [вж. усилностен центиталнен икотехномически диспозат] (икотехномическото усилие се опредметява в усилностната икотехномическа предметност). Това е процес на усилностно центитално икотехномическо опредметяване* (exertion centital ecotechnomic objectification) [т.е. на
усилностно трансцентитално икотехномическо опредметяване* (exertion
tranccentital ecotechnomic objectification)], който е частен случай на цендентално икотехномическо опредметяване (вж. икотехномически трансцендент), както и на икотехномическото опредметяване изобщо. Обратният на
усилностното центитално опредметяване процес е процес на разпредметяване
на усилностния икотехномически инцентит в усилностен икотехномически
трансцентит, т.е. е усилностно центитално икотехномическо интензиониране* (exertion centital ecotechnomic intensioning) [или още е усилностно
предметностно икотехномическо интензиониране* (exertion objectness
ecotechnomic intensioning)], което е частен случай на цендентално икотехномическо интензиониране (вж. икотехномически трансцендент), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо. Усилностният икотехномически
трансцентит е вид икотехномически страт в усилностна центитална
икотехномическа система* (exertion centital ecotechnomic system) (която е
особен частен случай на диспозиционна икотехномическа система). Докато в
диспозиционната икотехномическа система (същото като същностностратифицирана икотехномическа система) в зависимост от мястото, което заема като икотехномически страт, даден икотехномически предмет
може да бъде както икотехномическа същност, така и икотехномическо явление, то в усилностната центитална икотехномическа система усилностният
икотехномически трансцентит може да изпълнява само функцията на икотехномическа същност (на усилностна центитална икотехномическа същност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ролята на усилностния икотехномически трансцентит се изпълнява само от
някакво икотехномическо усилие (което е разпредметена усилностна икотехномическа предметност, т.е. е разпредметен усилностен предметен икотехномически запас, който от своя страна е усилностен икотехномически инцентит). Вж. усилностен икотехномически центит и усилностни икотехномически центити.

УСИЛНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (exertion ecotechnomic
centite) (*) – икотехномическа форма на икотехномически центит; общо понятие за усилностен икотехномически инцентит и усилностен икотехномически трансцентит, които са негови разновидности и които като двойка образуват усилностен центитален икотехномически диспозат (последният в качеството му на усилностна центитална двустепенна икотехномическа
монада и същото като усилностен центитален икотехномически диспозификат) в усилностна центитална икотехномическа система* (exertion
centital ecotechnomic system) (която е особен частен случай на диспозиционна
икотехномическа система). Усилностният икотехномически центит е една от
разновидностите на икотехномическия диспецифант и на икотехномическия дисустант. В границите на усилностния икотехномическия центит ролята
на усилностен икотехномически инцентит обикновено се изпълнява от някакъв
усилностен предметен икотехномически запас (който е опредеметено икотехномическо усилие), който тук е усилностна икотехномическа предметност (вж. усилностен центитален икотехномически диспозат), а ролята на
усилностен икотехномически трансцентит – само от някакво икотехномическо
усилие (което е разпредметена усилностна икотехномическа предметност и затова усилностната икотехномическа предметност е опредметено икотехномическо усилие). Вж. усилностни икотехномически центити.
УСИЛНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ* (exertion ecotechnomic centitate) – същото като усилностен центитален икотехномически диспозат.
УСИЛНОСТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ*
(exertion centital ecotechnomic disposate), усилностен икотехномически центитат, (*) – икотехномическа форма на центиталния икотехномически диспозат, при който икотехномическият транцентит е икотехномическо усилие, а
икотехномическият инцентит е усилностна икотехномическа предметност* (exertion ecotechnomic objectness) [последното същото като усилностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметен икотехномически запас (като опредметена икотехномическа усилие)], като усилностната икотехномическа предметност е и усилностна предметна икотехномическа оценка, която общностната икономическа единица
дава на икотехномическото усилие; вид усилностна центитална двустепенна икотехномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, имащ вида на икотехномически диспозификат и на икотехномически дисустатификант, така че е вид диспозатна двустепенна икотехномическа монада) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си усилностен икотехномически трансцентит и усилностен
икотехномически инцентит, общо понятие за които е усилностният икотехномически центит и между които има отношения на определящо и решаващо
в икотехномиката. Всеки усилностен икотехномически центит може да се
интерпретира като усилностен центитален икотехномически диспозат, който е
диалектически противоречиво единство на икотехномическо усилие (което е
негова диспозитивна вътрешна определеност) и усилностна икотехномическа
предметност (която е негова диспозитивна външна определеност). Икотехномическото усилие е първично и определящо по отношение на усилностната
икотехномическа предметност (то е усилие на усилностната икотехномическа
предметност), а усилностната икотехномическа предметност е вторична и решаваща по отношение на икотехномическото усилие (тя е усилностна икотехномическа предметност на икотехномическото усилие). Усилностната икотехномическа предметност е начинът на изразяване на икотехномическото усилие. Усилностният центитален икотехномически диспозат е същото като усилностно-центитален икотехномически диспозат* (exertion-centital ecotechnomic disposate). Вж. икономически битериорат и усилностни икотехномически ценденти.
Даден усилностен икотехномически трансцентит (икотехномическо усилие) може да се опредмети (това е усилностно центитално икотехномическо опредметяване или още усилностно икотехномическо опредметяване,
което е разновидност на ценденталното икотехномическо опредметяване,
както и на икотехномическото опредметяване изобщо) в един или в повече
от един взаимодействащи си типове усилностни икотехномически инцентити
(усилностни икотехномически предметности), като се предполага, че усилностният трансцентит (усилието) се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всеки един от усилностните инцентити (от усилностните предметности)
поотделно. С този преход невидимият и намиращ се в дълбочина икотехномически усилностен трансцентит (икотехномическото усилие) се трансформира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическо преобразование) в един или повече от един по-близки до
видимостта усилностни икотехномически инцентити (усилностни икотехномически предметности). Това е инцентитално опредметяване на усилностния
икотехномически трансцентит (на икотехномическото усилие), което показва,
че усилностният инцентит непосредствено е усилностен трансцентитален
инцентит (че предметността тук непосредствено е усилностна предметност),
че той е непосредствен усилностен инцентит на своя усилностен трансцентит
(че той е непосредствена усилностна предметност на своято усилие). Обратната на усилностното центитално диспозиционно опредметяване трансформация
(като усилностно центитално диспозиционно разпредметяване на усилностни
икотехномически инцентити в усилностен икотехномически трансцентит) е
усилностното центитално икотехномическо интензиониране или още
усилностното предметностно икотехномическо интензиониране (което е
разновидност на ценденталното икотехномическо интензиониране и на
икотехномическото интензиониране изобщо). То е усилностно трансцентитално интензиониране на усилностния икотехномически инцентит (респ. усилностни инцентити) (усилностно интензиониране на икотехномическата предметност), което показва, че усилностният трансцентит непосредствено е усилностен инцентитален трансцентит (че усилието непосредствено е предметностно усилие), че той е непосредствен усилностен трансцентит на своя
усилностен инцентит (че той е непосредствено усилие на своята усилностна
предметност). Тук се разглежда случай на опредметяване на усилностния
трансцентит в само един даден усилностен инцентит (усилностен инцентит от
даден тип), само на една усилностна предметност от даден тип.
Количеството на усилностния трансцентит TTV като трансцентит на дадения усилностен инцентит (респ. на усилието V на усилностната икотехномическата предметност) в границите на усилностния центитален икотехномическия диспозат (на усилностния центитален диспозификат) се означава като
центитално-общ усилностен икотехномически трансцентит* (centitallytotal ecotechnomic transcentite) TTTV [респ. като центитално-обща икотехномическа усилие* (centitally-total ecotechnomic exertion) TV ]. Функцията, която моделира усилностното центитално икотехномическо интензиониране, е
TTTV = TTTV (ITV) ,
където ITV е количеството на усилностния икотехномически инцентит [респ.
е TV = TV (OV) , а OV е количеството на усилностната икотехномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметност]. Тя е функция на центиталното, значи и на трансцентиталното
интензиониране на усилностния икотехномическия инцентит (респ. на усилностното интензиониране на икотехномическата предметност), и наред с това
е функция на центитално-общия усилностен трансцентит. От нея се извежда
пределният трансцентит на усилностния икотехномически инцентит*
(marginal transcentite of the exertion ecotechnomic incentite), която е първата
производна

MTTVit (ITV) =

∂ TTTV (ITV)
∂ ITV

на функцията на центитално-общия усилностен трансцентит, респ. пределното усилие на икотехномическата предметност* (marginal exertion of the
ecotechnomic objectness), която е първата производна

MVo (OV) =

∂TV (OV)
∂ OV

на функцията на центитално-общото усилие.
Даденият усилностен икотехномически инцентит (респ. усилностна икотехномическа предметност) (например производствен фактор като съставно
понятие), в което се опредметява усилностният икотехномически трансцентит
(например усилието на производствения фактор), може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на производствения фактор
(например трудов и физически производствен фактор), като даденият усилностен инцентит (усилностна предметност) е разпределил своя обем между тях.
Тогава при опредметяването му усилностният икотехномически транцентит
(икотехномическото усилие) разпределя обема си между различните видове на
усилностния инцентит (на усилностната предметност). Ако даденият усилностен инцентит (респ. усилностна предметност) е представен от един вид, тогава
е налице едновидово усилностно центитално икотехномическо опредметяване* (one-species exertion centital ecotechnomic objectification), при два вида
на инцентита – двувидово усилностно центитално икотехномическо опредметяване* (two-species exertion centital ecotechnomic objectification), при
три вида – тривидово усилностно центитално икотехномическо опредметяване* (three-species exertion centital ecotechnomic objectification), при повече
от три вида – многовидово усилностно центитално икотехномическо опредметяване* (muitispecies exertion centital ecotechnomic objectification). Съответстващите на тях разновидности на усилностното центитално икотехноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо интензиониране са: едновидово усилностно центитално икотехномическо интензиониране* (one-species exertion centital ecotechnomic intensioning), двувидово усилностно центитално икотехномическо интензиониране* (two-species exertion centital ecotechnomic intensioning), тривидово усилностно центитално икотехномическо интензиониране* (three-species exertion centital ecotechnomic intensioning), многовидово усилностно центитално
икотехномическо интензиониране* (multispecies exertion centital ecotechnomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото усилностно центитално
икотехномическо интензиониране (тя е функцията на центитално-общия
усилностен икотехномически трансцентит, респ. е функцията на центиталнообщото икотехномическо усилие при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз

TTTV = TTTV (ITV) ,
респ. TV = TV (OV) , от който се извежда съответстващият му пределен транцентит на усилностния икотехномически инцентит

MTTVit (ITV) =

∂ TTTV (ITV)
,
∂ ITV

респ. пределна усилие на икотехномическата предметност

MU o (OV) =

∂ TV (OV)
.
∂ OV

Усилностният икотехномически трансцентит и усилностните икотехномически инцентити като усилностен центитален икотехномически
диспозат
Функцията, която моделира двувидовото усилностно центитално икотехномическо интензиониране (функцията на центитално-общия усилностен
икотехномически трансцентит при двувидовото интензиониране), е

TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 ),
където ITV1 е първият вид на усилностния икотехномически инцентит, а ITV2
е вторият негов вид (тук TTTV е общ усилностен трансцентит на първия и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------втория вид на усилностния инцентит), респ. функцията на центитално-общото
икотехномическо усилие при двувидовото интензиониране е

TV = TV (OV1 , OV2 ),
където OV1 е първият вид на усилностната икотехномическата предметност, а

OV2 е вторият нейн вид (тук TV е общо усилие на първия и втория вид на
усилностната предметност]. Тя е функция на центиталното интензиониране на
усилностните икотехномически инцентити (усилностни предметности), в т.ч.
на центиталното интензиониране на първия и това на втория вид на усилностния инцентит (на усилностната предметност).
Усилностният икотехномически трансцентит (икотехномическото усилие)
има статута на икотехномическа същност, а двата вида икотехномически инцентити (двата вида икотехномически предметности) – на нейни взаимодействащи си икотехномически явления, които са начини на изразяване на усилностния трансцентит (на усилието). В това им качество усилностният трансцентит
(усилието) и двата вида усилностни инцентити (двата вида усилностни предметности) образуват вид усилностен центитален икотехномически диспозат* (exertion cendental ecotechnomic disposate) [респ. усилностноцентитален икотехномически диспозат* (exertion-cendental ecotechnomic
disposate)] (вж. икономически диспозат). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина (невидим и намиращ се в дълбочина) усилностен
тренсцентит (едно и също усилие) се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от по-близки до видимостта (но все още далеч от нея)
усилностни инцентити (усилностни предметности), които имат общ усилностен транцентит (общо усилие), означаван (както беше посочено по-горе) като
центитално-общ усилностен икотехномически трансцентит* (centitallytotal exertion ecotechnomic transcentite) TTTV [респ. като центитално-общо
икотехномическо усилие* (centitally-total ecotechnomic exertion) TV ] [в случая общ усилностен трансцентит (общо усилие) на двата вида усилностни инцентити (усилностни предметности) в границите на усилностния центитален
икотехномически диспозат (респ. на усилностно-центиталния икотехномически диспозат) (вж. икономически диспозат). Един и същ усилностен трансцентит (едно и също усилие) може да се прояви в различни комбинации от негови
усилностни инцентити (усилиени предметности). Затова при непроменена
(постоянна) величина на центитално-общия усилностен икотехномически
трансцентит (на центитално-общото икотехномическо усилие) съществува за-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местване между първия и втория усилностен инцентит (между първата и втората усилностна предметност) от дадения тип, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез центиталната
крива на безразличието на усилностния икотехномически трансцентит*
(centital indifference curve of the exertion ecotechnomic transcentite) ICTTV -CET

(фиг. 1) [респ. чрез центиталната крива на безразличието на икотехномическата усилие* (centital indifference curve of the ecotechnomic exertion)
ICV -CET (фиг. 2)]. За целта се използват следните означения:
TTV = TTV (ITV1 , ITV2 )
– центитален усилностен икотехномически трансцентит* (exertion
cendental exertion ecotechnomic transcentite), респ.
V = V (OV1 , OV2 ),
– центитално икотехномическо усилие* (cendental ecotechnomic exertion)]
(вж. икотехномически диспозат),
TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 )
– центитално-общ усилностен икотехномически трансцентит* (centitally-total exertion ecotechnomic transcentite), респ.
TV = TV (OV1 , OV2 )
– центитално-общо икотехномическо усилие* (centitally-total ecotechnomic
exertion),
MTTVit1 (ITV1 , ITV2 ) =

∂ TTTV (ITV1 , ITV2 )
∂ ITV1

– пределен трансцентит на първия вид на усилностния икотехномически
инцентит* (marginal transcentite of the first-species exertion ecotechnomic incentite), респ.
MVo1 (OV1 , OV2 ) =

∂ TV (OV1 , OV2 )
∂ OV1

– пределно усилие на първия вид на икотехномическата предметност*
(marginal exertion of the first-species exertion ecotechnomic objectness),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MTTVit2 (ITV1 , ITV2 ) =

∂ TTTV (ITV1 , ITV2 )
∂ ITV2

– пределен трансцентит на втория вид на усилностения икономически
инцентит* (marginal transcentite of the second-species exertion ecotechnomic
inscentite), респ.
MVo 2 (OV1 , OV2 ) =

∂ TV (OV1 , OV2 )
∂ OV2

– пределно усилие на втория вид на икотехномическата предметност*
(marginal exertion of the second-species exertion ecotechnomic objectness). Те са
първи частни производни на функцията на центитално-общия усилностен
трансцентит (респ. на функцията на центитално-общатото усилие).
Количество на втория
вид усилностен инцентит

ITV2
ICTTV -CET

ITV1

0

Количество на първия
вид усилностен инцентит
Фиг. 1. Центитална крива на безразличието на
усилностния икотехномически трансцентит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория
вид усилностна предметност

OV2
ICV -CET

OV1

0

Количество на първия
вид усилностна предметност
Фиг. 2. Центитална крива на безразличието
на икотехномическата усилие

Трансформирането на центитално-общия усилностен икотехномически
трансцентит в негови усилностни икотехномически инцентити се определя като центитално опредметяване на усилностния икотехномическия трансцентит* (centital objectification of exertion ecotechnomic transcentite) (което е
разновидност на ценденталното икотехномическо опредметяване, както и
на икотехномическото опредметяване изобщо), респ. трансформирането на
центитално-общото икотехномическо усилие в негови усилностни икотехномически предметности се определя като центитално опредметяване на
икотехномическата усилие* (centital objectification of ecotechnomic exertion).
Обратният процес на трансформиране на усилностните икотехномически инцентити в техен центитално-общ усилностен икотехномически трансцентит,
представен от функцията

TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 ) ,
се определя като ускорено центитално интензиониране на усилностните
икотехномически инцентити* (cendental intensioning of ecotechnomic exertion incentits) (което е разновидност на ценденталното икотехномическо
интензиониране, както и на икотехномическото интенциониране изобщо),
респ. обратният процес на трансформиране на усилностните икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметности в тяхна центитално-общо икотехномическо усилие, представен
от функцията

TV = TV (OV1 , OV2 ) ,
се определя като ускорено центитално интензиониране на икотехномическата усилие* (cendental intensioning of ecotechnomic exertion).
Функцията на центитално-общия усилностен икотехномически трансцентит

TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 )
не се променя с движението на точка по центиталната крива на безразличието
на усилностния икотехномически трансцентит ICTTV -CET (респ. функцията на
центитално-общото икотехномическо усилие

TV = TV (OV1 , OV2 )
не се променя с движението на точка по центиталната крива на безразличето
на икотехномическото усилие ICV -CET ). Затова уравнението на кривата

ICTTV -CET при дадено постоянно равнище на центитално-общия усилностен
икотехномически трансцентит е

TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 ) = const,
респ. уравнението на кривата ICV -CET при дадено постоянно равнище на центитално-общото икотехномическо усилие е

TV = TV (OV1 , OV2 ) = const .
Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на усилностния икотехномически инцентит (на усилностната икотехномическа предметност), имащи посочения еднакъв (постоянен) центиталнообщ усилностен икотехномически трансцентит, респ. на центитално-общото
икотехномическо усилие. С движението на точка по центиталната крива на
безразличето на усилностния икотехномически трансцентит ICTTV -CET (респ.
по центиталната крива на безразличето на икотехномическото усилие ICV -CET ),
която е низходяща (и изпъкнала в посока обратно на координатното начало),
количествата на първия и втория вид на дадения усилностен икотехномически
инцентит (на дадената икотехномическа предметност ) се променят в противо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ усилностен трансцентит може да съответства на различни комбинации на видовете на усилностния инцентит (на усилностната предметност) обаче не означава, че при използване на тези видове се
постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на двата вида на усилностния
инцентит (d ITV1 , d ITV2 ) [респ. на двата вида на усилностната предметност

(d OV1 , d OV2 ) ] (т.е. при движение на точка по центиталната крива на безразличието на усилностния икотехномически трансцентит ICTTV -CET , респ. по
центиталната крива на безразличието на икотехномическата усилие ICV -CET )
прирастът на функцията на центитално-общия усилностен икотехномически
трансцентит е нейният пълен диференциал

d TTTV (ITV1 , ITV2 ) =
= MTTVit1 (ITV1 , ITV2 )d ITV1 + MTTVit2 (ITV1 , ITV2 )d ITV2
или, което е същото,

d TTTV (ITV1 , ITV2 ) =
=

∂ TTTV (ITV1 , ITV2 )
∂TTTV (ITV1 , ITV2 )
d ITV1 +
d ITV2 ,
∂ ITV1
∂ ITV2

респ. на функцията на центитално-общото икотехномическо усилие е нейният
пълен диференциал

d TV (OV1 , OV2 ) =
= MVo1 (OV1 , OV2 )d OV1 + MVo 2 (OV1 , OV2 )d OV2
или, което е същото,

d TU (OU1 , OU 2 ) =
=

∂ TV (OV1 , OV2 )
∂TV (OV1 , OV2 )
d OV1 +
d OV2 .
∂ OV1
∂OV2

Когато измененията в количествата на двата вида на усилностния икотехномически инцентит (на усилностната икотехномическа предметност) се извършва в рамките на дадена центитална крива на безразличието на усилностния икотехномически трансцентит (на икотехномическото усилие), диферен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циалният прираст на функцията на центитално-общия усилностен трансцентит
(на центитално-общото усилие) е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на усилност инцентит запазва непроменен техния центиталтноспецифатно-общ усилностен трансцентит

d TTTV (ITV1 , ITV2 ) =
= MTTVit1 (ITV1 , ITV2 )d ITV1 + MTTVit2 (ITV1 , ITV2 )d ITV2 = 0,
респ. противоположното изменение в количестава на двата вида на усилностната предметност запазва непроменен тяхното специфатно-общо усилие

d TV (OV1 , OV2 ) =
= MVo1 (OV1 , OV2 )d OV1 + MVo 2 (OV1 , OV2 )d OV2 = 0.
Посочената
зависимост
се
определя
като
като
усилностнотрансцентитално-еквивалентно заместване на видовете на икотехномическия инцентит* (exertion-transcentitally-equivalent substitution of the species
ecotechnomic incentite). То е усилностно-трансцентитно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на центитално-общия усилностен икотехномически трансцентит

MTTVit1 (ITV1 , ITV2 )d ITV1 и MTTVit2 (ITV1 , ITV2 )d ITV2 ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен. Респективно, тази
зависимост се определя като като усилностно-еквивалентно заместване на
видовете на икотехномическата предметност* (exertion-equivalent substitution of the species ecotechnomic objectness). То е усилностно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на центитално-общото икотехномическо усилие

MVo1 (OV1 , OV2 )d OV1 и MVo 2 (OV1 , OV2 )d OV2 ,
От горното уравнение за нулевия прираст на центитално-общия усилностен трансцентит (на центитално-общото усилие), по отношение на което се
конституира центиталната крива на неговото (на нейното) безразличие, се извежда
пределната
норма
на
усилностно-трансцентиталноеквивалентното заместване на видовете на икотехномическия инцен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (marginal rate of the exertion-transcentitally-equivalent substitution of the
species ecotechnomic incentite)
MTTVit1 (ITV1 , ITV2 )
d ITV2
=−
=
d ITV1
MTTVit2 (ITV1 , ITV2 )

MRTTVS it12 =
=−

∂ TTTV (ITV1 , ITV2 ) ∂ TTTV (ITV1 , ITV2 )
:
.
∂ ITV1
∂ ITV2

респ. се извежда пределната норма на усилностно-еквивалентното заместване на видовете на икотехномическата предметност* (marginal rate of
the exertionly-equivalent substitution of the species ecotechnomic objectness)
MRVSo12 =
=−

MVo1 (OV1 , OV2 )
d OV2
=−
=
d OV1
MVo 2 (OV1 , OV2 )

∂ TTTV (OV1 , OV2 ) ∂ TTTV (OV1 , OV2 )
:
.
∂ OV1
∂ OV2

Тя е отрицателна величина



MRTTVS
<
0
it12

 (респ.





MRVS
<
0
o
12

)



и е равна на отношението
d ITV2
d ITV1

между двата диференциални прираста на количествата на видовете на усилностния инцентит [респ. отношението
dOV2
dOV1

между двата диференциални прираста на количествата на видовете на усилностната предметност] (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MTTVit1 (ITV1 , ITV2 )
MTTVit2 (ITV1 , ITV2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните трансцентити на двата вида на усилностния инцентит, респ.
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MVo1 (OV1 , OV2 )
MVo 2 (OV1 , OV2 )

между пределните умения на двата вида на усилностната предметност. Пределната норма MRTTVS it12 < 0 (респ. MRVSo12 0 ) показва към определена
точка от центиталната крива на безразличието на усилностния икотехномически трансцентит ICTTV -CET (респ. на икотехномическото усилие ICV -CET ) с колко единици трябва да се намали обемът на втория вид на усилностния инцентит (на усилностната предметност), което да позволи да се увеличи обемът на
неговия (на нейния) първи вид с една единица, така че тяхният центиталнообщ усилностен трансцентит (центитално-обща усилие) да остане постоянна
величина.
Функцията на центитално-общия усилностен икотехномически трансцентит е
TTTV = TTTV (ITV1 , ITV2 ). ,

респ. на центитално-общото икотехномическо усилие е
TV = TV (OV1 , OV2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на усилностния икотехномически трансцентит на О.
Хесе* (Hesse matrix of the exertion ecotechnomic transcentite)
H (TTV ) it12 =

 ∂ 2 TTTV (ITV1 , ITV2 ) ∂ 2 TTTV (ITV1 , ITV2 ) 


,
2
∂
ITU
∂
ITU


∂ ITV1
1
2
> 0,
= 2
2
∂ TTTV (ITV1 , ITV2 ) ∂ TTTV (ITV1 , ITV2 ) 


,
2


∂
ITV
∂
ITV
∂ ITV2
2
1


респ. двуразмерна матрица на икотехномическото усилие на О. Хесе*
(Hesse matrix of the ecotechnomic exertion)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (V ) o12

 ∂ 2 TV (OV1 , OV2 ) ∂ 2 TV (OV1 , OV2 ) 


,
∂ OU1∂ OU 2 

∂ OV12
> 0,
= 2
∂ TV (OV1 , OV2 ) ∂ 2 TV (OV1 , OV2 ) 


,
2
 ∂ OV2 ∂OV1

OV
∂


2

която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икотехномическа
матрица на О. Хесе) и е изцяло положително определена. Включените в
нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TTTV (ITV1 , ITV2 )
∂ ITV12
∂ 2 TV (OV1 , OV2 )
∂ OV12

> 0,

∂ 2 TTTV (ITV1 , ITV2 )

> 0,

∂ 2 TV (OV1 , OV2 )

∂ ITV22

∂ OV22

>0

>0

показват, че пределния трансцентит на даден вид на усилностния икотехномически инцентит (респ. пределното усилие на даден вид на икотехномическата
предметност) нараства с неговото (на усилностния инцентит), респ. на нейното
(на усилието) нарастване.
При ускореното интензиониране се конституира изпъкнала центитална
крива на безразличието на усилностния икотехномически трансцентит*
(convex centital indifference curve of the exertion ecotechnomic transcentite)
ICTTV -CET (фиг. 1), респ. изпъкнала центитална крива на безразличието на

икотехномическата усилие* (convex centital indifference curve of the
ecotechnomic exertion) ICV -CET (фиг. 2). Това се дължи на действието на закона
за нарастващия пределен трансцентит на усилностния икотехномически
инцентит* (law of the marginal transcentite increasing of the exertion
ecotechnomic incentite), респ. на закона за нарастващото пределно усилие на
икотехномическата предметност* (law of the marginal exertion increasing of
the ecotechnomic objectness). Законът за нарастващия пределен трансцентит е
друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения усилностен
трансцентит при нарастване на равнището на усилностния инцентит, респ.
законът за нарастващото пределно усилие е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на даденото усилие при нарастване на равнището на
усилностната предметност. Според този закон с нарастването на количеството
на даден вид на усилностния икотехномически инцентит (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на инцентита) [респ. с на142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растването на количеството на даден вид на усилностната икотехномическа
предметност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите
видове на предметността)] неговият центитално-общ усилностен икотехномически трансцентит (неговото центитално-общо икотехномическо усилие) се
увеличава с ускорени темпове, т.е. неговият пределен усилностен трансцентит
(пределно усилие) нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане.
Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на усилностния инцентит (на усилностната предметност), всяка следваща единица прираст на
първия вид на инцентита (на предметността) изисква изчерпването на все поголеми порции от усилностния трансцентит (на усилието), както и при постоянно равнище на първия вид на усилностния инцентит (на усилностната предметност), всяка следваща единица прираст на втория вид на инцентита (на
предметността) също изисква изчерпването на все по-големи порции от усилностния трансцентит (от усилието). При този вариант на усилностното интензиониране законът за нарастващият пределен трансцентит на усилностния
икотехномически инцентит е валиден за всеки произволен брой на видовете на
инцентита, в т.ч. и при единствен вид (това се отнася и за закона за нарастващото пределно усилие на икотехномическата предметност). При нарастващото
интензиониране с разширяването на усилностния икотехномически инцентит
(на усилностната икотехномическа предметност) то става все по-ефективно в
представляването на усилностния си икотехномически трансцентит (на икотехномическата си усилие).
Разновидности на усилостния центитален икотехномически диспозат са
стопанственият усилностен центитален икотехномически диспозат*
(pronomizing exertion centital ecotechnomic disposate), производственият усилностен центитален икотехномически диспозат* (production exertion centital ecotechnomic disposate), потребителният усилностен центитален икотехномически диспозат* (consumption exertion centital ecotechnomic
disposate), факторният усилностен центитален икотехномически диспозат* (factor exertion centital ecotechnomic disposate) [в т.ч. факторен производствен усилностен центитален икотехномически диспозат* (factor production exertion centital ecotechnomic disposate) и факторен потребителен
усилностен центитален икотехномически специдиспозат* (factor consumption exertion centital ecotechnomic disposate)], продуктовият усилностен
центитален икотехномически диспозат* (product exertion centital ecotechnomic disposate) [в т.ч. продуктов производствен усилностен центитален
икотехномически диспозат* (product production exertion centital ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------disposate) и продуктов потребителен усилностен центитален икотехномически диспозат* (product consumption exertion centital ecotechnomic disposate)].

УСИЛНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПРЕДМЕТНОСТ* (exertion
ecotechnomic objectness) – вж. усилностен центитален икотехномически диспозат.
УСИЛНОСТНИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИ* (exertion ecotechnomic centits) (*) – икотехномическа форма на икотехномически центити;
икотехномически ингредиенти на усилностна центитална икотехномическа
система (която е особен частен случай на диспозиционната икотехномическа система, последната същото като същностно-стратифицирана икотехномическа система); съставки на усилностния центиталния икотехномически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като икотехномически страти на усилностната центитална икотехномическа система; една от разновидностите на икотехномическите консидерофиканти и на
икотехномическите стратификанти. Различават се входен и изходен
усилностен икотехномически центит. Входният усилностен икотехномически центит* (input exertion ecotechnomic centite) [входният усилностен
центитален икотехномически ингредиент* (input exertion centital
ecotechnomic ingredient)] е входният икотехномически ингредиент на усилностната центитална икотехномическа система. Изходният усилностен икотехномически центит* (output exertion ecotechnomic centite) [изходният
усилностен центитален икотехномически ингредиент* (output exertion
centital ecotechnomic ingredient)] е изходният икотехномически ингредиент
на усилностната центитална икотехномическа система. Когато усилностната
центитална икотехномическа система е експлицитно-дефинирана ингредиентна икотехномическа система нейният входен ингредиент се определя
като имплицитен усилностен центитален икотехномически ингредиент*
(implicit exertion centital ecotechnomic ingredient) [имплицитен усилностен
икотехномически центит* (implicit ecotechnomic centite)] или още като
усилностен центитален икотехномически имплициент* (exertion centital
ecotechnomic implicient) и това е усилностната центитална икотехномическа
същност (усилностният икотехномически трансцентит), което е икотехномическото усилие, а изходният ингредиент – като експлицитен усилностен
центитален икотехномически ингредиент* (explicit exertion centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) [експлицитен усилностен икотехномически центит* (explicit exertion ecotechnomic centite)] или още като центитален усилностен икотехномически експлициент* (centital ecotechnomic explicient) и
това е усилностното центитално икотехномическо явление (усилностният
икотехномически инцентит). Затова пък, когато усилностната центитална
икотехномическа система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икотехномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен усилностен центитален икотехномически ингредиент (имплицитен
усилностен икотехномически центит, усилностен центитален икотехномически имплициент) (усилностната икотехномическа същност, т.е. усилностният
икотехномически трансцентит), а входният ингредиент – като експлицитен
усилностен центитален икотехномически ингредиент (експлицитен усилностен
икотехномически центит, усилностен центитален икотехномически експлициент) (усилностното икотехномическо явление, т.е. усилностният икотехномически инцентит). Ролята на усилностен икотехномически инцентит тук се изпълнява само от някаква усилностна икотехномическа предметност (вж.
усилностен центитален икотехномически диспозат) (която е вид усилностен
предметен икотехномически запас) (усилностната икотехномическа предметност е опредеметено икотехномическо усилие), а ролята на усилностен
икотехномически трансцентит – само от някакво икотехномическо усилие (което е разпредметена усилностна икотехномическа предметност).

УСКОРЕНА ИНФЛАЦИЯ (accelerated inflation) (в макр.) – същото като галопираща инфлация (в макр.).
УСКОРЕНИЕ (acceleration) (кд) – във:
времево икономическо ускорение;
икономическо ускорение;
кинематично-възможно ускорение на икономическата система (вж.
холономна икономическа система);
невремево икономическо ускорение.
УСКОРЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
acceleration) (кф) – във:
кинематично-възможно ускорение на икономическата система (вж.
холономна икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСКОРЕНО-ВЪЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА
ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ* (accelerating-increasing long-run market product supply curve in perfect
competition) (в микр.) – възходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция (в микр.), при която нарастването
на продуктовият пределен производствен разход (в микр.) и на продуктовият
среден производствен разход (в микр.) се извършва с темпове, които са повисоки от темповете на нарастването на обема на производството [равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) се покачва по-бързо от растежа на
производството]. При такава ситуация дългосрочните криви на продуктовите
пределни производствени разходи и на дългосрочните продуктови средни
производствени разходи на конкурентния отрасъл се преместват не само нагоре, но и наляво.
УСКОРЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (acceleratedly-increasingly-non-stationary economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩОПОЛОЖИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(acceleratedlyincreasingly-non-stationary increasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩО-ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-increasingly-nonstationary decreasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-non-stationary increasingly-available
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (acceleratedly-non-stationary negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСКОРЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (acceleratedly-non-stationary positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИ(acceleratedly-non-stationary
decreasingly-available
ЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-НИЗХОДЯЩА ДЪЛГОСРОЧНА ПАЗАРНА КРИВА НА
ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ПРИ СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ* (accelerating-decreasing long-run market product supply curve in perfect
competition) (в микр.) – низходяща дългосрочна пазарна крива на продуктовото предлагане при съвършена конкуренция [вж. продуктово предлагане на
фирмата (в микр.)], при която спадането на продуктовия пределен производствен разход (в микр.) и на продуктовия среден производствен разход (в микр.)
се извършва с темпове, които са по-високи от темповете на нарастването на
обема на производството [равновесната пазарна продуктова цена (в микр.) се
понижава по-бързо от растежа на производството]. При такава ситуация дългосрочните криви на продуктовите пределни производствени разходи и на
дългосрочните продуктови средни производствени разходи на конкурентния
отрасъл се преместват не само надолу, но и наляво.
УСКОРЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-decreasingly-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩО-ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-decreasingly-nonstationary increasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЕНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩО-ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (acceleratedly-decreasingly-nonstationary decreasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-increasingly-non-stationary economic
growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСКОРИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
СПАДАЩООТРИЦАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(accelerationallyincreasingly-non-stationary decreasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НАРАСТВАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН НАРАСТВАЩО(accelerationallyПОЛОЖИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
increasingly-non-stationary increasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(accelerationally-non-stationary economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩО-НАЛИЧЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-non-stationary increasinglyavailable economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ОТРИЦАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-non-stationary negative economic growth) –
вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-non-stationary positive economic growth) –
вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-НАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-non-stationary decreasinglyavailable economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (accelerationally-decreasingly-non-stationary economic growth) – вж.
нестационарен икономически растеж.
УСКОРИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН
НАРАСТВАЩООТРИЦАТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(accelerationallydecreasingly-non-stationary increasingly-negative economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСКОРИТЕЛНО-СПАДАЩО-НЕСТАЦИОНАРЕН СПАДАЩО-ПОЛОЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (accelerationally-decreasinglynon-stationary decreasingly-positive economic growth) – вж. нестационарен икономически растеж.
УСКОРЯВАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (accelerated economic growth)
(ки) – във:
материално-ускоряван полезностен икономически растеж;
материално-ускоряван стойностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван полезностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван стойностен икономически растеж.
УСКОРЯВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (accelerated
utility economic growth) (ки) – във:
материално-ускоряван полезностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван полезностен икономически растеж.
УСКОРЯВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (accelerated utility progress) (ки)
– във:
материално-ускоряван полезностен прогрес;
нематериално-ускоряван полезностен прогрес.
УСКОРЯВАН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (accelerated
value economic growth) (ки) – във:
материално-ускоряван стойностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван стойностен икономически растеж.
УСКОРЯВАН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (accelerated value progress) (ки) –
във:
материално-ускоряван стойностен прогрес;
нематериално-ускоряван стойностен прогрес.
УСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСТРЕМУМ* (conditional economic extremum) – икономически екстремум, при който ограниченията на аргументите
на икономическата функция са смесени от типа на неравенства и равенства.
УСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМУМ* (conditional economic optimum) – икономически оптимум, при който ограничителните икономически
условия на задачата на математическото програмиране в икономиката (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща задача на математическото програмиране) са смесени от типа на неравенства и равенства.
УСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК (conditional economic risk) в дуалното
икономическо управление (ки) – във:
условен частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата система).
УСЛОВЕН ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК (conditional partial
economic risk) в дуалното икономическо управление – вж. дуално управление в
икономическата система.
УСЛОВИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ (entry-condition) (в микр.) – изразен в коефициент
относителен прираст на ограничаващата цена (в микр.) [в олигопол (в микр.) с
бариери за влизане (в микр.)] над конкурентната цена (в микр.); коефициент
на олигополно повишаване на конкурентната цена, без то да привлича нови
фирми.
УСЛОВИЕ (condition) (кд) – във:
влошаване на условията на търговията (в межд.);
влошаване на условията на търговията на развиващите се страни (в
межд.);
второ условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в потреблението (в микр.));
гранични /краеви/ икономически условия;
достатъчно икономическо условие;
експортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
ефект от условията на търговията (в межд.);
икономическо условие на Джакоби, К. (вж. икономически множители
на Ж. Лагранж);
икономическо условие на Хаар, А.;
импортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
интернационални равновесни условия на търговията (в межд.);
интернационални условия на търговията (в межд.);
коефициент на изменение на условията на търговията (в межд.);
линия на интернационалните условия на търговията (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия на националните условия на търговията (в межд.);
линия на условията на търговията (в межд.);
национални условия на търговията (в межд.);
начални условия на икономическата система (същото като начални значения на икономическата система);
негативен ефект от условията на търговията (в межд.);
негативна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
негативна линия на националните условия на търговията (в межд.);
необходими условия за икономическа оптималност;
необходимо икономическо условие;
подобряване на условията на търговията (в межд.);
позитивен ефект от условията на търговията (в межд.);
позитивна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
позитивна линия на националните условия на търговията (в межд.);
предтърговски национални условия на търговията (в межд.);
първо условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в производството (в микр.));
точка на интернационалните равновесни условия на търговията (в
межд.);
трето условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.));
условие за влизане в олигопола (в микр.);
условие за ефективност в потреблението (в микр.);
условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.);
условие за ефективност в продуктовото комбиниране (в микр.) (същото
като условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.));
условие за ефективност в производството (в микр.);
условие за икономическа осъществимост на нестационарната икономическа система (вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри);
условие за икономическа осъществимост на стационарната икономическа система;
условие за икономическа причинност (същото като условие за икономическа осъществимост на стационарнатаикономическа система);
условие за икономическа трансверсалност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------условие за икономическо разклоняване (вж. разклоняващ се икономически процес);
условие за минимизиране на разходите (в микр.);
условие за наемане на производствен фактор (в микр.);
условие за наемане на труд (в микр.);
условие за невлизане в олигопола (в микр.);
условие за невъзможно влизане в олигопола (в микр.);
условие за регулярност на Слейтър (вж. теорема на Х. Кун и А. Такер и
двойствена задача на изпъкналото програмиране);
условие за трансверсалност (вж. задача на О. Болца; вж. съшо условие за
икономическа трансверсалност);
условие за устойчивост на нестационарната икономическа система
(вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна
икономическа система със съсредоточени параметри);
условие за устойчивост на стационарната икономическа система;
условие на Вайерщтрас, К. (вж. класическа икономическа задача на оптималното управление и задача на О. Болца);
условие на Вайерщтрас, К. и Ердман (вж. задача на О. Болца);
условие на задължителните банкови резерви (в межд.) (същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.));
условие на икономическа инвариантност;
условие на Клебш, Р. (вж. задача на О. Болца);
условие на Лежандър, А. (вж. класическа икономическа задача на оптималното управление);
условие на Липшиц, Р.;
условие на Маршал, А., и Лернер, А.;
условия за допълващата нестрогост в икономиката (вж. нелинейно
програмиране);
условия за икономическо съгласуване (вж. задача на оптималното
икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри);
условия за крайна продължителност (вж. икономически процес с крайна
продължителност);
условия за стационарност на икономическата точка (вж. икономически
множители на Ж. Лагранж и стационарна икономическа точка);
условия за управляемост и наблюдаемост на икономическата система;
условия за устойчивост на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------условия на Вайерщрас, К. и Ердман (вж. класическа икономическа задача на оптималното управление);
условия на грубост на динамичната икономическа система;
условия на Кун, Х. и Такер, А.;
условия на търговията (в межд.);
ъглови икономически условия на Ваерщрас, К., и Ердман, Г..
УСЛОВИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ОЛИГОПОЛА (entry-condition of oligopoly) (в
микр.) – според него нова фирма ще вземе решение за влизане в олигопола (в
микр.), когато стимулът за влизане (в микр.) е по-голям от бариерата за влизане (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ОЛИГОПОЛА (entry-condition in oligopoly) (ки)
– във:
условие за влизане в олигопола (в микр.);
условие за невъзможно влизане в олигопола (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО (condition for efficiency in cosumption) (в микр.), второ условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.), – условие за решаване на втората задача на
икономиката на благосъстоянието (в микр.). Тази задача изисква постигането
на оптимално и ефективно разпределение на икономическите продукти за
потреблението им от различните потребители, което е решение на потребителния оптимум на В. Парето (в микр.). Тогава никакво преразпределение на
потреблението на продуктите между различните потребители не може да увеличи обема общата икономическа полезност, получавана от нито един от тези
потребители (в полезностни единици), без да се намали общата икономическа
полезност, получавана поне от един потребител (също в полезностни единици). Условието за постигането на такова състояние на ефективността в потреблението (условието за ефективност в потреблението) е пределните норми на
еквивалентното заместване на продуктите при потреблението им при всички
потребители да бъдат равни помежду си.
УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОДУКТОВИЯ МИКС (condition for
efficiency in product-mix) (в микр.), условие за ефективност в продуктовото
комбиниране (в микр.), трето условие за ефективност на общото пазарно
равновесие (в микр.), – изискване да има равенство между пределната норма
на еквивалентната продуктова трансформация (в микр.) при икономическа153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та точка от границата на производствените възможности (в микр.), която
определя продуктовия микс (в микр.) и да има равенство между пределните
норми на еквивалентното заместване на продуктите на всички потребители
при съответствуващата на продуктовия микс точка от потребителната крива
на договорите (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОДУКТОВОТО КОМБИНИРАНЕ
(condition for efficiency in product combination) (в микр.) – същото като условие
за ефективност в продуктовия микс (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО (condition for
efficiency in production) (в микр.), първо условие за ефективност на общото
пазарно равновесие (в микр.), – условие за решаване на първата задача на
икономиката на благосъстоянието (в микр.). Тази задача изисква постигането
на оптимално и ефективно разпределение на производствените икономически
фактори за производството на различни видове икономически продукти, което е решение на производствения оптимум на В. Парето (в микр.) Тогава никакво преразпределение на използуването на производствените фактори между
производството на различните видове продукти не може да увеличи обема (в
специфични единици) на нито един от тези продукти, без с това да се намали
обемът поне на един продукт (също в специфични единици). Условието за
постигането на такова състояние на ефективността в производството (условието за ефективност в производството) е пределните норми на еквивалентното
заместване на производствените фактори при производството на всички видове продукти и във всички икономически единици (в т.ч. и фирми) (както и в
техните технологично обособени звена) да бъдат равни помежду си.
УСЛОВИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (condition for general market equilibrium efficiency) (ки) – във:
второ условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в потреблението (в микр.));
първо условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в производството (в микр.));
трето условие за ефективност на общото пазарно равновесие (в микр.)
(същото като условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.)).
УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОПТИМАЛНОСТ (economic optimality
condition) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходими условия за икономическа оптималност.
УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА НЕСТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic realizability
condition of the non-stationary economic system) – вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със
съсредоточени параметри.
УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА СТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic realizability condition
of the stationary economic system), условие за икономическа причинност, –
положение, изразено във формулата k (t ) = 0 (t < 0), където k(t) е импулсната
преходна функция на непрекъсната линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри, която е динамична. Или: ако k(t) е импулсна преходна икономическа функция, то k(t) удовлетворява условието за
икономическа осъществимост на стационарната система. Посоченото условие
означава, че ефектът от функционирането на всяка динамична икономическа
система [а той е изразен чрез импулсната преходна икономическа функция
k(t), или просто е представен от преходния икономически процес в системата]
не може да възникне по-рано от причината, която го е предизвикала [тази причина е икономическата делта-функция δ (t), приложена върху икономическата система в момента t в качеството й на типично нарушаващо икономическо
въздействие (като отчитането на времето започва от t = 0)].
УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПРИЧИННОСТ* (economic causality
condition) – същото като условие за икономическа осъществимост на стационарнатаикономическа система.
УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСВЕРСАЛНОСТ* (economic
transversality condition) – необходимо условие за оптималност във класическите икономически задачи на оптималното управление с подвижен край (граница) на фазовата икономическа траектория. Посредством прилагането на условието за икономическа трансверсалност се определят произволните постоянни величини, от които в тези задачи зависи решението на уравненията на
Л. Ойлер (вж. класическа икономическа задача на оптималното управление и
задача на О. Болца). Условието за икономическа трансверсалност е необходимо за приравняването към нула на първата вариация на целевия икономически
функционал при подвижни граници. Необходимите условия за икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансверсалност позволяват да се получат недостигащи гранични условия за
формулирането на затворена гранична икономическа задача (наричана още
краева икономическа задача), към която се свежда решението на вариационната икономическа задача с подвижни краища.
При най-проста икономическа задача на вариационното смятане с подвижни краища
T

max J ( x) = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt ,
{ x ( t )}

t0

в която точката (t1, x(t1), T, x(T)) = (t1, x1, T, xT) не се фиксира, а може да принадлежи към някакво множество Ω, условието за икономическа трансверсалност се записва във вида
(1)

[( F − x&Fx& ) dt + Fx& dx]T0

= 0.

То трябва да се изпълнява при всички значения на диференциалите dt0, dx0, dT
и dxT, които удовлетворяват проварирането на граничните икономически условия. Ако левият и десният край (т.е. началната и крайната точка) на икономическата екстремала (на оптималната фазова икономическа траектория) могат да се преместват по зададени линии x = φ0(t) и x = φT(t) (тези линии представят множеството Ω), тогава по силата на
dx1 =

dϕ1 (t )
dϕ (t )
dt1 , dxT = T dT
dt
dt

и на независимостта на вариациите на dt0 и dT от (1) се получава
(2)

 F ( x0 , x&0 , t ) x − [ϕ& 0 − x& 0 ]Fx& ( x0 , x& 0 , t ) = 0,

 F ( xT , x&T , t ) x − [ϕ&T − x&T ]Fx& ( xT , x&T , t ) = 0.

Ако уравненията на линиите, по които се преместват левият и десният край на
икономическата екстремала, са зададени в неявен вид, т.е. като ω0(x, t) = 0 и
ωT(x, t) = 0, тогава условието за икономическа трансверсалност (1) се записва
във вида

(3)

Fx&
 F − x&Fx&
=
− на левия край,
 ω
ω

0t
0x

 F − x&Fx& = Fx& − на десния край.
 ωTt
ωTx
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако на един от краищата на икономическата екстремала не са наложени никакви ограничения, тогава, по силата на независимостта на съответните краеви
вариации на dt и dx, условието за икономическа трансверсалност (1) на този
край приема вида
(4)

F = 0, Fx& = 0.

В своята съвкупност съотношенията (2), (3) и (4) образуват общността от условията за икономическата трансверсалност.
По-нататък условието за икономическа трансверсалност е изяснено при
по-общия случай на икономическата задача на оптималното управление
на О. Болца, като се предполага наличието на условен екстремум. Приемаме,
че икономическата задача на О. Болца се състои в минимизирането на целевия
икономически функционал

(5)

T

 J ( x) = ∫ f ( x, x& , t ) dt + g ( x(t 0 ), t 0 , x(T ), T ),
t0


n
n
n
n
 f : E × E × E → E, g : E × E × E × E → E,

при наличието на диференциални траекторни ограничения (уравнения на икономическото движение) от типа на равенствата
(6)

ϕ ( x, x& , t ) = 0,


n
n
m
 ϕ : E × E × E → E , m < n,

и граничните (краевите) условия
 ψ ( x(t 0 ), t 0 , x(T ), T ),

n
n
p
(7)
ψ : E × E × E × E → E ,

p ≤ 2n + 2.

В разглежданата икономическа задача на О. Болца при p ≤ 2n + 2 краищата
( x10 , x02 , ..., x0n , t 0 ) и ( xT1 , xT2 , ..., xTn , tT )

на икономическата екстремала не са фиксирани, а могат да се преместват по
зададени гранични хиперповърхнини ψµ = 0, µ = 1, 2, …, p. В съответствие с
условието за икономическа трансверсалност съществуват такива постоянни
икономически величини (представляващи икономически множители на Ж.
Лагранж) eµ = 0, µ = 1, 2, …, p, а също така и такива икономически множители
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------λ0 и λi(t), i = 1, 2, …, m, щото в краищата на икономическата екстремала [извън
граничните условия (7)] е валидно съотношението
T

(8)

p
n


i
i
0
&
F
−
x
F
dt
+
F
dx
+
λ
dg
+
∑ x& i 
∑ eµ dψ µ = 0,


x& i
i =1

µ =1

0

което трябва да има място при всеки избор на диференциалите
(9)

dt 0 , dx0i , dT , dxTi , i = 1, 2, ..., n,

и където
m

(10)

F = F ( x, x& , t , λ ) = λ0 f ( x, x& , t ) + ∑ λi (t ) ϕ i ( x, x&, t ).
i =1

В повечето практически икономически задачи при нормирането на множителите на Ж. Лагранж може да се положи, че λ0 = 1. Икономическите множители
λi(t), i = 1, 2, …, m, се определят заедно с xi(t), i = 1, 2, …, m, чрез решаването
на системата от диференциални уравнения на Л. Ойлер
(11)

Fx i −

d
F i = 0, i = 1, 2, ..., n,
dt x

и чрез решаването m уравнения от вида (6)

ϕi ( x, x& , t ) = 0, i = 1, 2, ..., m.
Общото решение на получената система от n диференциални уравнения от
втори ред и m диференциални уравнения от първи ред по отношение на n + m
неизвестни икономически функции xi(t), i = 1, 2, …, m, и λi(t), i = 1, 2, …, m,
зависи от 2n произволни постоянни величини. Защото, ако се запише
(12)

x&i = ui , i = 1, 2, ..., n,

тогава се получава системата (11) и (12) с 2n диференциални уравнения от
първи порядък и m крайни съотношения
(13)

ϕi ( x, x& , t ) = 0, i = 1, 2, ..., m.

Като се изразят от (13) някои m икономически функции ui чрез останалите
функции (предполага се че съответният функционален определител е различен
от нула) и се заместят в (11) и (12), се получава система от 2n диференциални
уравнения от първи ред с 2n неизвестни икономически функции, общото ре-

158

1583

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------шение на която (система) зависи 2n произволни постоянни величини. Заедно
със значенията t0 и T това дава 2n + 2 произволни постоянни, които определят
решението на вариационната икономическа задача на оптималното управление (5) – (7). С помощта на условието за икономическа трансверсалност се
получават точно толкова съотношения, които дават възможност да се определят тези постоянни.

УСЛОВИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗКЛОНЯВАНЕ* (economic multiplication condition) – вж. разклоняващ се икономически процес.
УСЛОВИЕ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ (condition of costs
minimization) (в микр.) – друг израз на условието за максимизиране на фирмената факторова обща печалба (в микр.). Според него фирмата ще максимизира факторовата обща печалба, ако за всяка специфична единица на пределния
продукт на всеки производствен икономически фактор [на факторовия пределен продукт (в микр.)] е направен един и същ (парично изразен) разход за неговото закупуване. Или, което е същото, че е необходимо изравняване на покупните разходи, направени за единица от пределния продукт на различните
производствени фактори.
УСЛОВИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ТРУД (condition of labour rental) (в микр.) –
условието, при което икономическата единица (в т.ч. и фирмата) наема трудов
произодствен икономически фактор, така че да максимизира своята факторова обща печалба. Според него икономическата единица търси и употребява
трудовия фактор, докато изравни пределния приход от трудовия фактор (в
микр.) с пределния покупен разход за трудов фактор (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР (condition of
production factor rental) (в микр.) – условие, при което икономическата единица
(в т.ч. и фирмата) наема производствени икономически фактори, така че да
максимизира своята факторова обща печалба (в микр.). Според него икономическата единица търси и употребява производствения фактор, докато изравни факторовия пределен приход (в микр.) с факторовия пределен покупен
разход (в микр.).
УСЛОВИЕ ЗА НЕВЛИЗАНЕ В ОЛИГОПОЛА (non-entry-condition of
oligopoly) (в микр.) – според него нова фирма няма да вземе решение за влиза-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не в олигопола (в микр.), когато стимулът за влизане е по-малък или е равен на
бариерата за влизане (в микр.).

УСЛОВИЕ ЗА НЕВЪЗМОЖНО ВЛИЗАНЕ В ОЛИГОПОЛА (impossibleentry-condition in oligopoly) (в микр.) – според него, първо, новата фирма ще
вземе решение за влизане в олигопола (в микр.) (респ. в отрасъла), когато обемът на производството на установените олигополни фирми (в микр.) е помалък от обема на ограничаващото производство (в микр.) [на лимитиращото производство (в микр.)], и, второ, новата фирма няма да вземе решение за
влизане в олигопола (респ. в отрасъла), когато обемът на производството на
установените фирми е равен или е по-голям от ограничаващото (лимитиращото) производство.
УСЛОВИЕ ЗА РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (Slater`s regularity condition)
– вж. теорема на Х. Кун и А. Такер и двойствена задача на изпъкналото програмиране.
УСЛОВИЕ ЗА ТРАНСВЕРСАЛНОСТ (transversality condition) – вж. задача
на О. Болца. Вж. съшо условие за икономическа трансверсалност.
УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА НЕСТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic stability condition of the non-stationary
system) – вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА СТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic stability condition of the stationary system) –
положение, изразено във формулата
∞

∫

k (t ) dt < 0,

0

където k(t) е импулсната преходна функция на непрекъсната линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри, която е динамична. Или: ако k(t) е импулсна преходна икономическа функция, то k(t) удовлетворява условието за устойчивост на стационарната икономическа система.

УСЛОВИЕ НА ВАЙЕРЩТРАС, К. (Weierstrass condition) – вж. класическа
икономическа задача на оптималното управление и задача на О. Болца.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЛОВИЕ НА ВАЙЕРЩТРАС, К., И ЕРДМАН, Г. (Weierstrass–Erdmann
condition) – вж. задача на О. Болца.
УСЛОВИЕ НА ДЖАКОБИ, К. (Jacobian assumption) (ки) – във:
икономическо условие на Джакоби, К. (вж. икономически множители
на Ж. Лагранж).
УСЛОВИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ (bank reserve
requirement) (в межд.) – същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.).
УСЛОВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНВАРИАНТНОСТ* (economic
invariationality condition) – необходимо условие за постигане на инвариантност
в динамичната икономическа система. Означава нейната подсистема за икономическо управление да изравнява на нула предизвиканите от външните въздействия отклонения във функционирането на динамичната икономическа
система от предвидените в управлението нейни параметри. Вж. инвариантност на икономическата система.
УСЛОВИЕ НА КЛЕБШ, Р. (Clebsch condition) – вж. задача на О. Болца.
УСЛОВИЕ НА ЛЕЖАНДЪР, А. (Legendre condition) – вж. класическа икономическа задача на оптималното управление.
УСЛОВИЕ НА ЛИПШИЦ, Р. (Lipschitz condition) – вид ограничение върху
поведението на функция. Ако за произволни точки x и x′, които принадлежат
на отрязъка [a, b], нарастването на функцията f удовлетворява неравенството
α

f ( x) − f ( x′) ≤ M x − x′ ,

където 0 < α ≤ 1, а M е някаква постоянна величина, тогава в отрязъка [a, b]
функцията f(x) удовлетворява условието на Р. Липшиц от порядък α. Всяка
функция, която при някакво α > 0 удовлетворява в отрязъка [a, b] условието на
Р. Липшиц, е равномерно-непрекъсната функция (uniformly-continuous
function) [a, b]. Функция, която удовлетворява условието на Р. Липшиц със
степен α = 1, е абсолютно-непрекъсната функция (absolutely-continuous
function). Функция, която има ограничена производна в [a, b], удовлетворява в
[a, b] условието на Р. Липшиц при всяко α ≤ 1. Вж. и диференциални уравнения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЛОВИЕ НА МАРШАЛ, А., И ЛЕРНЕР, А. (Marshall-Lerner condition) (в
межд.), мултипликатор на текущия баланс към валутния курс (в межд.), –
изведено от анвглийските икономисти Алфред Маршал и Аба Лернер (Lerner,
Abba) икономическо условие, което показва с колко единици нараства нетният експорт (в макр.), а значи и активното салдо на платежния баланс по текущи операции [вж. активно салдо на баланса на текущите операции (в
межд.), същото като положително салдо на баланса на текущите операции (в
межд.)] в реално изражение, когато с една единица расте валутният курс (в
межд.) на чуждестранната парична единица [на чуждестранната валута (в
межд.)].
УСЛОВИЯ НА ВАЕРЩРАС, К., И ЕРДМАН, Г. (Weierstrass–Erdmann
conditions) (ки) – във:
ъглови икономически условия на Ваерщрас, К., и Ердман, Г.
УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (terms of trade) (в межд.) – количеството продукт (в специфични единици) от един вид, което трябва да се произведе и
предложи на пазара, за да се получи една специфична единица продукт от друг
вид. При пазарно равновесие са величина обратна на съотношението между
цените на двата продукта. В агрегиран вид се пресмятат като съотношение
между цените на експортните и цените на импортните продукти, което показва
колко единици чуждестранни продукти могат да бъдат внесени с единица експортен приход.
УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (terms of trade) (ки) – във:
влошаване на условията на търговията (в межд.);
влошаване на условията на търговията на развиващите се страни (в
межд.);
експортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
експортноопределена позитивна линия на националните условия на търговията (в межд.);
ефект от условията на търговията (в межд.);
импортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
импортноопределена позитивна линия на националните условия на търговията (в межд.);
интернационални равновесни условия на търговията (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интернационални условия на търговията (в межд.);
коефициент на изменение на условията на търговията (в межд.);
линия на интернационалните условия на търговията (в межд.);
линия на националните условия на търговията (в межд.);
линия на условията на търговията (в межд.);
национални условия на търговията (в межд.);
негативен ефект от условията на търговията (в межд.);
негативна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
негативна линия на националните условия на търговията (в межд.);
подобряване на условията на търговията (в межд.);
позитивен ефект от условията на търговията (в межд.);
позитивна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
позитивна линия на националните условия на търговията (в межд.);
предтърговски национални условия на търговията (в межд.);
точка на интернационалните равновесни условия на търговията (в
межд.);
условия на търговията (в межд.).
УСЛОВИЕ НА ХААР, А. (Haar condition) (ки) – във:
икономическо условие на Хаар, А.
УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛВАЩАТА НЕСТРОГОСТ (complementary slackness
conditions) в икономиката – вж. нелинейно програмиране.
УСЛОВИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОПТИМАЛНОСТ (ecocnomic optmality
conditions) (ки) – във:
необходими условия за икономическа оптималност.
УСЛОВИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪГЛАСУВАНЕ* (economic conforming /concordnce/ condition) – вж. задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри.
УСЛОВИЯ ЗА КРАЙНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (finite-time conditions) на
икономическия процес – вж. икономически процес с крайна продължителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЛОВИЯ ЗА СТАЦИОНАРНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТОЧКА
(stacionarity conditions of the economic point) – вж. икономически множители на
Ж. Лагранж и стационарна икономическа точка.
УСЛОВИЯ ЗА УПРАВЛЯЕМОСТ И НАБЛЮДАЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (conditions of controllability and observability of
the economic system) – налагани върху параметрите на динамичната икономическа система или обективно съпътствуващи ги изисквания, при наличието на
които системата притежава свойствата управляемост и наблюдаемост. Свойствата управляемост на икономическата система и наблюдаемост на икономическата система се свеждат до следното. Приемаме, че диференциалните
уравнения на движението на икономическата система (вж. икономическо движение) са зададени в пространството на състоянията на икономическата система (вж. фазово пространство на състоянията на икономическата система)
по следния начин:
(1)

dxi
= f i ( x1 , x2 , ..., xn , u k ), i = 1, 2, ..., n, k = 1, 2, ..., p, p ≤ n,
dt

където fi(·) са някакви (и в общия случай) нелинейни функции на координатите
xi (i = 1, 2, …, n) на фазовото пространство на икономическата система (на
пространството на нейните икономическите състояния) и на входните, в случая – на управляващите) икономически въздействия uk (k = 1, 2, …, p). В пространството на икономическите състояния X = (x1, x2, …, xn) са отделени (фиксирани) две икономически множества – M1 и M2. Икономическата система (1)
е управляема икономическа система по отношение на множествата M1 и M2,
ако съществува такова допустимо икономическо управление U(t) = (u1(t), u2(t),
…, un(t)) (множество от допустими икономически въздействия), което може да
преведе системата от всяка точка на множеството M1 в една точка на множеството M2. Икономическата система (1) е напълно-наблюдаема икономическа
система, ако съществува такова икономическо преобразование (респ. икономически алгоритъм), по силата на което наблюдаемият интервал [t0, t1] на икономическата траектория X(t) при известно u(t) се поставя във взаимноеднозначно съответствие с точката X (t 0 ) ∈ M 1 . Тези определения на управляемостта
и наблюдаемостта на икономическа система са валидни за кои да е динамични
икономически системи в качеството им на системи на икономическо управление: линейни, нелинейни, безкрайномерни, крайномерни, стохастични и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамични икономически системи, в т.ч. и за крайните икономическите автомати.
При крайните икономически автомати еквивалентни на понятията за управляемост и наблюдаемост на икономическата система са съответно понятията за свързаност на икономическия автомат* (economic automaton connectivity) и разпознаваемост на икономическия автомат* (economic automaton
recognitiability). [В общия случай може да се говори за икономическа управляемост (economic controllability), икономическа наблюдаемост* (economic
observability), икономическа идентифицируемост* (economic identifiability),
икономическа свързаност* (economic connectivity) и икономическа разпознаваемост* (economic recognitiability).] Икономически автомат с множество състояния (q1, q2, …, qn) е силно-свързан икономически автомат* (stronglyconnected economic automaton), ако съществува такава входна икономическа
последователност, която превежда автомата от всяко зададено икономическо
състояние qi във всяко зададено икономическо състояние qj (може i = j). Характерни свойства на силно-свързания икономически автомат са тези, че той
винаги може да се установи във всяко фиксирано състояние и че винаги може
да бъде разпознат. Задачата за разпознаването на икономическия автомат е задачата за определянето на неговото състояние (в т.ч. и на началното му състояние) чрез измерване (наблюдение) на неговите изходи (на изходните му икономически въздействия).
За линейните динамични икономически системи системата от диференциални уравнения (1) се записва във вида
(2)

dx/dt = Ax + Bu, y = Cx,

където x е n-мерният вектор на състоянията на икономическата система, u е pмерният вектор на управляващите, т.е. на входните икономически въздействия, y е r-мерният вектор на изходните икономически въздействия (изходните
координати, реакциите) на системата, а A (с размерност n×n), B (с размерност
n×p) и C (с размерност r×n) са матриците на параметрите на системата. Определението за управляемост в този линеен случай се стеснява: системата (2) е
напълно-управляема икономическа система (completely-controllable economic system), ако множеството M1 представлява цялото пространство на икономическите състояния, а множеството M2 се стяга (събира) в точка (за такава
обикновено се избира началото на координатната система). Ако се приложат
доказателствата на американския кибернетик Р. Калман, може да се твърди, че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимите и достатъчни условия за управляемост и наблюдаемост на икономическата система могат да се формулират по следния начин:
първо, икономическата система (2) е напълно управляема, ако рангът на
n×np-размерната матрица
H1 = [B, AB, A2B, …, An–1B]

е равен на n;
второ, икономическата система (2) е напълно наблюдаема, ако рангът на
n×nr-размерната матрица
H2 = [C′, A′C′, (A′)2C′, …, (A′)n–1C′]
1

е равен на n .
1

Вж.: Калман, Р., Фалб, П., Арбиб, М. Очерки по математической теории систем.
[Превод от английски.] М., 1971, т. 2.3 и 2.4.

Управляемостта на икономическите системи от вида (2) може да бъде установена с помощта и на други еквивалентни критерии. Например икономическата система (2) е напълно управляема, (а) ако не съществува инвариантно
икономическо подпространство на матрицата A с размерност по-малка от n,
което (подпространство) би съдържало всички вектор-стълбове на матрицата
B, или (б) ако не съществуват собствени вектори V на матрицата A′, които да са
ортогонални на икономическото пространство на векторите на матрицата B,
т.е. ако V′B ≠ 0 при нито едно V. Необходимите и достатъчни условия за наблюдаемостта на икономическата система (2) също могат да се формулират
чрез различни еквивалентни начини, като например: икономическата система
(2) е напълно наблюдаема, ако не съществува нито един собствен вектор на
матрицата A, за който да е валидно равенството C′V = 0. Могат да бъдат разграничени и понятия за икономическа управляемост по състояние на системата и икономическа управляемост по изход на системата.
Много важен е и формулираният от Р. Калман принцип на дуалност
(duality principle), чрез който се разкрива връзката между условията за управляемост и за наблюдаемост на управляемите системи. Ако се използва този
принцип, може да се твърди следното. Назоваваме спрегната (двойнствена) по
отношение на икономическата система (1) такава икономическа система, която
се описва чрез спрегната (дуална) по отношение на (1) система от уравнения,
при която A* = – A′, B* = C′ и C* = B′. Тогава, ако икономическата система (1)
е напълно-управляема, то нейната спрегната икономическа система е напълнонаблюдаема, както и обратно, ако икономическата система (1) е напълно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------наблюдаема, то нейната спрегната икономическа система също е напълноуправляема.
За оценката на управляемостта, наблюдаемостта и идентифицируемостта
на икономическите системи от важно значение са следните две теореми. Първо, това е теоремата на Е. Леви, според която, ако M е пълно подпространство в H, тогава за всеки елемент x ∈ H съществува еднозначно представяне x =
2
2
2
y + z, където y ∈ M , а z е ортогонално на M. При това x = y + z . Второ,
това е теоремата на Ф. Рис, според която, линейният ограничен функционал
f, който е определен в цялото хилбертово пространство H, може еднозначно да
бъде представен във вида f(x) = (u, x), където елементът u ∈ H се определя
еднозначно от функционала f. Вж. идентифицируемост на икономическата
1
система.
1

Относно управляемостта, наблюдаемостта и идентифицируемостта на системите (в
общия случай) вж.: Калман, Р., Фалб, П., Арбиб, М. Очерки по математической теории систем. [Превод от английски.] М., 1971; Куржанский, А. Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности. Издательство “Наука”, М., 1973; Формальский, А. М. Управляемость и устойчивость систем с ограниченнымши ресурсами. Издательство “Наука”, М., 1974; Андреев, Ю. Н. Управление конечномерными линейными обектами. Издательство “Наука”, М., 1976; Месарович, М., Такахара, Я.
Общая теория систем: математические основания. [Превод от английски.] Издательство “Мир”, М., 1978; Ройтенберг, Я. Н. Автоматическое управление. Издательство
“Наука”, М., 1976; Уоэм, М. Линейные многомерные системы управления. [Превод
от английски.] Издательство “Наука”, М., 1980; Егоров, А. И. Основы теории управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004. Знаменская, Л. Н. Управление упругами колебаниями. Издательство “Физматлит”, М., 2004.

УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(stability region of the economic system) – условия, при чието спазване движението на икономическата система (в частност – на системата на икономическо
регулиране, респ. на системата на икономическо управление) е устойчиво
(стабилно). Знанието за условията на устойчивостта (стабилността) на икономическата система, без да се решават диференциалните уравнения на нарушеното /смутеното/ икономическо движение в системата на икономическо
регулиране, дава възможност да се анализира устойчивостта на ненарушеното
/несмутеното/ икономическо движение в нея, представено от икономическите
величини (в случая – от икономическите функции) x1∗ , x2∗ , ..., xn∗ (вж. и устойчивост на нарушеното движение в икономическата система). Когато функциите Xk (x1, x2, …, xn) на нарушеното движение в икономическата система могат
да се разлагат в степенни редове в някаква околност на координатното начало,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тогава условията на нейната устойчивост се извеждат от диференциалните
уравнения с първо приближение
dxk
= ak1 x1 + ak 2 x2 + ... + a kn xn , k = 1, 2, ..., n.
dt

За тази цел се съставя характеристичното уравнение

D(γ ) =

a11 − γ

a12

...

a1n

a21

a 22 − γ

...

a2n

−−
a n1

−−
an 2

...

−−
... ann − γ

= 0.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост на нарушеното движение
x1∗ , x2∗ , ..., xn∗ на икономическата система е условието за отрицателност на реалните части на всички корени на нейното характеристично уравнение. Ако даден негов корен има положителна реална част, тогава движението x1∗ , x2∗ , ..., xn∗
е неустойчиво. При критични случаи, когато реалната част на някои корени на
характеристичното уравнение е равна на нула, диференциалното уравнение с
първо приближение не е достатъчно за анализ на устойчивостта на ненарушеното движение на икономическата система.

УСЛОВИЯ НА ВАЙЕРЩРАС, К. И ЕРДМАН, Г. (Weierstrass–Erdmann
conditions) – вж. класическа икономическа задача на оптималното управление.
УСЛОВИЯ НА ГРУБОСТ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (crudeness /coarseness/ conditions of the dynamic economic system)
– условия, при чието изпълнение динамичната икономическа система се проявява като груба, което означава, че достатъчно малки изменения на нейните
параметри не нарушават топологичната структура на нейното фазово икономическо пространство. Това показва, че при достатъчно малки изменения на
параметрите на икономическата система топологичната структура на разбиването на траекториите във фазовото икономическо пространство се запазва,
като всяка точка на коя да е негова икономическа траектория на състоянията
(траектория на динамичната икономическа система) търпи произволно малка
промяна. Тъй като параметрите на действителните икономически системи могат да бъдат определяни само приближено, то само грубите икономически
системи в техния формален образ могат да служат като математически моде168

1593

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УПЛЪТНЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
до УСЛУГА (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ли, при които топологичната структура на фазовото икономическо пространство се намира в съответствие с (е адекватна на) действителното икономическо
явление или икономически процес. Условията на грубост на динамичните икономически системи, както и самите груби икономически системи, могат да бъдат илюстрирани в двуизмерно икономическо пространство, като се разгледат
(а) системата от уравнения с аналитични десни части
(1)

dx
dy
= P( x, y ),
= Q ( x, y )
dt
dt

в някаква икономическата област G от плоскостта (x, y), която е ограничена от
безконтактен цикъл във вид на плоска затворена крива g, и (б) системата

(2)

 dx
 dt = P ( x, y ) + p ( x, y ),

 dy = Q ( x, y ) + q ( x, y ).
 dt

Динамичната икономическа система, моделирана от (1), е груба в областта G,
ако за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0, щото при аналитичните части p(x, y)
и q(x, y), които в областта G удовлетворяват условията
| p( x, y ) |< δ , | p ( x, y ) |< δ ,
| p ′x ( x, y ) |< δ , | p′y ( x, y ) |< δ ,
| q ′x ( x, y ) |< δ , | q ′y ( x, y ) |< δ ,

съществува взаимно еднозначно и взаимно непрекъснато икономическо изображение на икономическата област G в самото себе си, при което всяка фазова траектория на състоянията на икономическата система (1) преминава в
траектория на икономическата система (2) и обратно, като съответствуващите
една на друга техни фазови точки на икономическото състояние се намират
на разстояние, което е по-малко от ε. За да бъде динамичната икономическа
система (1) груба в областта G, е необходимо и достатъчно, щото в тази област: (а) на състоянията на динамично икономическо равновесие да съответствуват корени на характеристичното уравнение на системата от първо приближение, които имат различни от нула реални части; (б) за всяко периодично
решение x = φ(t), y = χ(t) за периода T да е валидно неравенството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1T
Px′ (ϕ , χ ) + Q ′y (ϕ , χ ) dt ≠ 0;
T ∫0

[

]

(в) състоянията на динамично икономическо равновесие, които съответствуват
на реални корени с различни знаци на характеристичните уравнения от първо
приближение, да не се съединяват от интегрални криви. Тогава пространството на параметрите на динамичната икономическа система може да се разбива
на области, във всяка точка на които динамичната икономическа система е
груба. Ролята на граници между тези области се изпълняват от бифуркационните икономически повърхнини* (bifurcational economic surfases), върху които динамичната икономическа система не е груба. Бифуркационната икономическа повърхнина е обобщение на понятието за точка на икономическа бифуркация.

УСЛОВИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (conditions of the
economic system) (ки) – във:
начални условия на икономическата система (същото като начални значения на икономическата система).
УСЛОВИЯ НА КУН, Х., И ТАКЕР, А. (Kuhn-Tucker conditions) в икономиката – условия за съществуването на оптимална икономическа точка (на оптимално икономическо решение) в изпъкналата оптимизационна икономическа задача (в задачата на изпъкналото програмиране в икономиката), както и в
линейната оптимизационна икономическа задача (в задачата на линейното
програмиране в икономиката). Според тези условия, за да бъде икономическата точка x* оптимална, е необходимо и достатъчно, щото двойката от точки
(x*, y*) да образува седлова икономическа точка на икономическата функция
на Ж. Лагранж. По такъв начин оптимизационната икономическа задача се
свежда до намирането на съвместното решение на правата задача на линейното програмиране в икономиката (на правата линейна оптимизационна
икономическа задача) (т.е. до търсенето на x*) и двойнствената задача на линейното програмиране в икономиката (на двойнствената линейна оптимизационна икономическа задача) (т.е. до търсенето на y*). Тези условия (в общия
случай) са формулирани от американските математици Х. Кун и А. Такер.
Конкретният вид на условията на Х. Кун и А. Такер е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂F
∂g
−y
≤ 0,
∂x
∂x
∂g 
 ∂F
− y  x = 0,

∂x 
 ∂x
x ≥ 0,
b − g ( x) ≥ 0,
y (b − g ( x)) = 0,
y ≥ 0,

където F е целевата икономическа функция на оптимизационната задача, g(x) е
векторът на функциите на икономическите ограничения, а b е векторът постоянните на тези ограничения. Вж. нелинейно програмиране и изпъкнало програмиране.

УСЛОВНА ДИСПЕРСИЯ НА СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (conditional variance of the stochastic /random/ economic quantity
/variable/) – същото като условно математическо очакване на центрирана
непрекъсната случайна икономическа величина.
УСЛОВНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ (conditional differential informationary economic entropy) (ки)
– във:
средна условна диференциална информационна икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия и количество на икономическата информация).
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ* (conditional economic
probability) – понятие за икономическа вероятност, която възниква при наличието на две свързани помежду си по определен начин случайни икономически
събития. Тя е икономическата вероятност p(A/B) да се осъществи случайното
икономическо събитие A при условие, че вече се е осъществило случайното
икономическо събитие B. Предполага се, че вероятността на икономическото
събитие B е по-голяма от нула, т.е. че p(B) > 0. Зависимостта между условната
вероятност на случайното икономическо събитие A и вероятността на случайното икономическо събитие B се определя с формулата p(A/B) = p(AB):
p(B), т.е. с формулата p(A/B). p(B) = p(AB), където произведението AB на двете
случайни икономически събития означава тяхното едновременно (съвместно)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------настъпване, а p(AB) е икономическата вероятност от едновременното (съвместното) им осъществяване. Да предположим, че (според класическата схема)
случайните икономически събития A и B са свързани с определен експеримент,
който има краен брой N равновероятни и взаимноизключващи се изходи, като
с N(B) и N(AB) е означен броят на изходите, които се реализират при настъпването съответно на случайните икономически събития B и AB. Тогава е валидна зависимостта
p ( A / B) =

N ( AB ) N ( B ) N ( AB )
:
=
.
N
N
N ( B)

Следователно условната вероятност p(A/B) на случайното икономическо събитие A е равна на съотношението между броя на изходите, при които едновременно настъпват случайните икономически събития A и B, и броя на изходите,
при които настъпва случайното икономическо събитие B. За разлика от условната икономическа вероятност p(A/B), вероятността p(A) на икономическото
събитие A е неговата безусловна икономическа вероятност.
Условната икономическа вероятност може да се интерпретира с термините за сечение на случайни икономически събития. Проведени са N изпитания,
при които случайните икономически събития A, B и AB настъпват съответно
N(A), N(B) и N ( A I B ) пъти. От общото число на изпитанията изваждаме тези,
при които е настъпило икономическото събитие B и от тях отделяме тези, при
които е настъпило и икономическото събитие A. Тогава относителната честотата на настъпването на икономическото събитие A, при условие че е настъпило икономическото събитие B, която е условната икономическа честота, се
определя с израза
N ( A I B) N ( A I B) : N относителна честота на ( A I B)
=
=
.
N ( B)
N ( B) : N
относителна честота на ( B)

Когато броят на изпитанията N нараства, отношението
N ( A I B) : N ( B )

се приближава към отношението
p ( A / B ) = p ( A I B ) : p ( B ),

което е условната икономическа вероятност на събитието A при условието B.
При класическото определение на вероятността условната икономическа веро172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ятност е p ( A / B ) = n( A I B ) : n( B ), където n( A I B ) е броят на изходите, благоприятствуващи съвместното настъпване на икономическите събития A и B, а
n(B) е броят на изходите, благоприятствуващи настъпването на икономическото събитие B. Според тази формула вероятността за настъпването на икономическото събитие A се определя при новите условия, които са възникнали след
настъпването на икономическото събитие B.
От зависимостта p ( A / B ) = p ( A I B ) : p ( B ), произтича понятието за произведение на икономически вероятности. Произведението на вероятностите на
две икономически събития A и B (вероятността на тяхното сечение) се определя чрез формулата
p ( A I B) = p ( B ) p ( A / B ) = p ( A) p( B / A).

При произволно число икономически събития A1, A2, …, Am вероятността на
тяхното сечение се определя с израза
m −1
m 


p I Ak  = p ( A1 ). p ( A2 / A1 ) p ( A3 / A1 I A2 ) ... p Am / I Ak  .
 k =1 

k =1


A и B са независими случайни икономически събития, ако условната икономическа вероятност за настъпването на едното от тях е равна на неговата безусловна икономическа вероятност: p(A/B) = p(A), респ. p(B/A) = p(B). Икономическите събития A1, A2, …, Am са независими в съвкупност (independent in
totality) (т.е. множествено независими случайни икономически събития), ако
условната икономическа вероятност на всяко едно от тях, при условие че са
настъпили които и да е от останалите икономически събития, е равна на безусловната икономическа вероятност на това събитие. Затова при независимите
случайни икономически събития

m  m
p I Ak  = ∏ p ( Ak ),
 k =1  k =1
т.е. вероятността за съвместното осъществяване на цялата съвкупност от случайни икономически събития A1, A2, …, Am е равна на произведението от икономическите вероятности (безусловните икономически вероятности) на тези
събития.
В случай че случайните икономически събития A1, A2, …, Am са независими и равновероятни с вероятност p, тогава вероятността pn(k) от настъпването
на k броя от тях се определя с формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n!
pn (k ) =
p k (1 − p ) n − k .
k!(n − k )!
При същите условия вероятността H да настъпят такъв брой икономически
събития, който да е между k1 и k2, се определя с формулата
H=

k2

∑ pn (k ) =

k = k1

k2

n!
p k (1 − p ) n − k .
k = k1 k!( n − k )!

∑

Когато n приема големи значения, тогава приближено значение на икономическата вероятност H може да се получи, като се използва граничната теорема на П. Лаплас (Laplace boundary theorem):
 k − np
k1 − np 
,
H ≈ Φ ( x). 2
−

np
(
1
−
p
)
np
(
1
−
p
)


където
1
Φ( x) =
2π

x

∫e

−

t2
2 dt

t = −∞

е нормалната функция на разпределението (normal function of the
distribution).

Извеждане на условната икономическа вероятност в контекста на вероятностното икономическо пространство. Априорна и апостериорна
икономическа вероятност
В тази и в следващата част на статията въпросът за условната икономическа вероятност се доразвива от гледна точка на вероятностното икономическо пространство. Нека в алгебрата на случайните икономически събития U,
които са конституирани във вероятностното икономическо пространство (E,
U, P), са включени две случайни икономически събития A, B ∈U . Условната
икономическа вероятност дава отговор на въпроса как настъпването на случайното икономическо събитие B влияе върху възможността да се осъществи
случайното икономическо събитие A. Тази възможност се измерва с условната
икономическа вероятност p(A\B), която е вероятността да настъпи случайното
икономическо събитие A, изчислена при условие, че вече е настъпило случайното икономическо събитие B. В случай че A и B са несъвместими случайни икономически събития, тогава p(A\B) = 0, тъй като по определение несъв174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местимостта на събитията означава, че ако едното се е осъществило, тогава
другото не може да настъпи. В случай че ако от случайното икономическо събитие B следва случайното икономическо събитие A (тоест ако икономическото множество B е включено в икономическото множество A или, което е същото, има икономическа импликация, според която, ако икономическото съждение B е истинно, то икономическото съждение A също е истинно), тогава
p(A\B) = 1, тъй като икономическото събитие A възниква всеки път, когато се
осъществява икономическото събитие B.
Да приемем, че (E, U, P) е класическото вероятностно икономическо
пространство, а A и B са случайни икономически събития. На тях отговорят
вероятностите

p ( A) =

A
B
AB
, p ( A) = , p ( AB ) =
.
E
E
E

Приемаме също, че се е осъществило случайното икономическо събитие B, т.е.
че са се реализирали елементарните икономически събития, които благоприятствуват B. Това от своя страна според К. Миркович означава, че след като разполагаме с такава информация, множеството на възможните изходи E (пространството на елементарните икономически събития) се е съкратило (свило)
до множеството B. В този смисъл априорното (извънопитното, предхождащото
опита) множество от възможни изходи, благоприятствуващи случайното икономическо събитие A, се е съкратило (свило) до апостериорното (послеопитното, произтичащото от опита) множество от изходи AB, които благоприятствуват A (което множество е подмножество и на A, и на B). Тогава според класическото определение за вероятност условната икономическа вероятност се определя чрез формулата

p ( A \ B) =

AB AB : E p ( AB)
=
=
.
B
B:E
p( B)

Така формулираната условна икономическа вероятност p(AB) според К.
Миркович е апостериорната икономическа вероятност* (a posteriory
economic probability) на случайното икономическо събитие A, която съответствува на апостериорното множество на елементарните икономически събития* (a posteriory elementary economic events set) AB и на породеното от това
множество апостериорно пространство на елементарните икономически
събития* (a posteriory elementary economic events space). Затова пък безуслов175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа вероятност p(A) на случайното икономическо събитие A е
неговата априорна икономическа вероятност* (a priory economic probability),
която съответствува на априорното множество на елементарните икономически събития* (a priory elementary economic events set) A и на породеното от
това множество априорно пространство на елементарните икономически
събития* (a priory elementary economic events space).

Условно вероятностно икономическо пространство
Полученото по-горе определение p(AB) : p(B) на условната икономическа
вероятност е валидно и в общия случай. Затова, ако (E, U, P) е произволно вероятностно икономическо пространство, A, B ∈U и p(B) > 0, тогава условната
икономическа вероятност се определя именно по формулата

p ( A \ B) =

p ( AB )
.
p ( B)

Според тази формула, посоченият по-горе случай, когато A и B са несъвместими случайни икономически събития, изглежда така: ако AB = Ø и p(B) > 0, то

p(A\B) = p(Ø): p(B) = 0.
Другият посочен случай, когато от B следва A, изглежда така: ако B ∈ A и p(B)
> 0, то

p(A\B) = p(AB) : p(B) = p(B) : p(B) = 1.
Формулата за условната икономическа вероятност удовлетворява трите аксиоми на А. Н. Колмогоров за вероятността:

(1) аксиомата за неотрицателност: защото p(B) > 0 и p(AB) ≥ 0;
(2) аксиомата за нормираност: защото p(E\B) = p(EB) : p(B) = p(B) : p(B) = 1;
(3) аксиомата за адитивност: защото, ако A1 , A2 , ..., An ∈ U (n може да бъде
и безкрайно голяма величина) и Ai I A j = Ο
/ , ∀i ≠ j , то
n
 n
p
A
B

U
i 
∑ p( Ai B) n
n


i =1

p U Ai \ B  =
= i =1
= ∑ p ( Ai \ B ).
p( B)
p ( B)
i =1
 i =1

Множеството B може да бъде интерпретирано като ново пространство на
елементарните икономически събития и на него да бъде определена алгебра на
случайните икономически събития
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------U B = {C | C = B I D, ∀D ∈U },
като на всяко случайно икономическо събитие C се съпостави условна икономическа вероятност p(C\B). Тогава съвкупността [B, UB, P(C\B)] представлява
условно
вероятностно
икономическо
пространство*
(conditional
probabilistic economic space).
Както беше посочено, от формулата за условната икономическа вероятност се извежда формулата за умножение на вероятности p(AB) = p(A/B). p(B).
Въз основа на математическата индукция тя се обобщава за n случайни икономически събития:

p(A1 A2 … An) = p(A1) p(A2\A1) p(A3\A1 A2) … p(An\A1 A2 … An-1).

Формула на пълната икономическа вероятност
Да приемем, че H1, H2, …, Hn, са множество от случайни икономически
събития, които са декомпозиция (разложение) на пространството на елементарните икономически събития. Те могат да бъдат определени като вероятностни икономически хипотези* (probabilistic economic hyphoteses) H. Нека
за тях да са известни априорните (безусловните) икономически вероятности

p(H1) > 0, p(H2) > 0, …, p(Hn) > 0.
Известни са също и условните вероятности на случайното икономическо събитие A по отношение на вероятностните икономически хипотези H:

p(A\H1), p(A\H2), …, p(A\Hn).
Тогава е валидна формулата на пълната икономическа вероятност* (full
economic probability) на случайното икономическо събитие A
n

p ( A) = ∑ p ( H i ) p ( A \ H i ).
i =1

УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ* (conditional economic
information) – вж. количество на икономическата информация.
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (conditional economic
information) (ки) – във:
количество на средната условна икономическа информация (вж. количество на икономическата информация);
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условна икономическа информация (вж. количество на икономическата информация).
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА (conditional prognosis /forecaste,
prediction/) – същото като активна икономическа прогноза.
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/* (conditional economic stability) – същото като условна устойчивост на икономическата система.
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ (conditional economic stability) (ки) – във:
асимптотична условна икономическа устойчивост (същото като асимптотична условна устойчивост на икономическата система; вж. условна
устойчивост на икономическата система);
експоненциална условна икономическа устойчивост (същото като експоненциална условна устойчивост на икономическата система; вж. условна устойчивост на икономическата система);
условна икономическа устойчивост (същото като условна устойчивост на
икономическата система).
УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧЕСТОТА* (conditional economic frequency) – относителна икономическа честота на настъпването на случайното
икономическо събитие A, при условие, че е настъпило случайното икономическо събитие B. Определя се с израза
N ( A I B) N ( A I B) : N относителна честота на ( A I B)
=
=
,
N ( B)
N ( B) : N
относителна честота на ( B )
където N ( A I B ) е абсолютната икономическа честота на настъпването на
събитието A, при условие, че е настъпило събитието B, A I B – сечението на
икономическите събития A и B, N – броят на всички икономически изпитания
при определени конкретни условия (броят на елементарните икономически
събития). Когато броят на изпитанията N нараства, отношението

N ( A I B) : N ( B )
се приближава към отношението

p ( A / B ) = p ( A I B ) : p ( B ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е условната икономическа вероятност на събитието A при условие, че
се е осъществило събитието B, където p ( A I B ) е икономическата вероятност едновременно да се осъществят случайните събития A и B, а p(B) > 0 е
икономическата вероятност да се осъществи случайното събитие B.

УСЛОВНА ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ* (conditional informationary economic entropy) – вж. количество на икономическата
информация и информационна икономическа ентропия.
УСЛОВНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution conditional density of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/), условна плътност на разпределението на икономическите вероятности. За формулирането на това понятие
да приемем, че (η, ξ) е непрекъснат вектор на случайните икономически величини η и ξ, като pη (x) е плътността на разпределението на едномерната непрекъсната случайна икономическа величина η, където x са възможните значения,
които тя приема, а pηξ (x, y) е съвместната плътност на разпределението на непрекъснатите случайни икономически величини η и ξ, където y са възможните
значения, които приема величината ξ. Тогава условната плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина
ξ, при условие че непрекъснатата случайна икономическа величина η е приела
значението x, е отношението между безусловната съвместна плътност на разпределението на вероятностите pηξ (x, y) (т.е. съвместната плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини), от една страна, и безусловната плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина pη (x), от
друга:
pξ ( y | η = x) =

pηξ ( x, y )
pη ( x)

, pη ( x) > 0.

Този израз може да се нарече още диференциален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина* (probabilities distribution differential conditional law of the continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/). В своята общност диференциалният условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина и диференциалният условен закон на разпре179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина образуват групата на диференциалните условени закони на разпределенията на вероятностите на случайните икономически величини.
От горния израз произтича и формулата за умножение на плътностите на
разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини

pηξ ( x, y ) = pξ ( y | η = x). pη ( x) = pη ( x | ξ = y ). pξ ( y ),
според която съвместната плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатите случайни икономически величини е равна на произведението
на условната плътност на разпределението на вероятностите на едната с безусловната плътност на разпределението на вероятностите на другата непрекъсната случайна икономическа величина.
Условната плътност на разпределението на вероятностите притежава характеристичните свойства за неотрицателнтост и нормираност на безусловната
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна
икономическа величина. Затова вероятността непрекъсната случайна икономическа величина ξ да приеме значение, което попада в интервала (a, b), при
условие че непрекъснатата случайна икономическа величина η е приела значението x, се определя с формулата
b

p{ξ ∈ (a, b) | η = x} = ∫ pξ ( y | η = x) dy.
a

Като се използва формулата за извеждане на частните плътности на разпределението на икономическите вероятности от тяхното съвместно разпределение, тогава условната плътност на разпределение на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина ξ, при условие че непрекъснатата случайна икономическа величина η е приела значението x, може да се изведе чрез формулата
pξ ( y | η = x) =

pηξ ( x, y )
∞

.

∫ pηξ ( x, y ) dy

−∞

УСЛОВНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ* (conditional distribution density of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------probabilities) – същото като условна плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.

УСЛОВНА УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (conditional stability of the economic sytem), условна икономическа устойчивост, – такава устойчивост на икономическа точка (представляваща дадена динамична икономическа система) по отношение на семейството от икономически изображения
{ f t }t ∈C + : E → E ,

която е равностепенна икономическа непрекъснатост в тази точка на семейството { f t | V }t ∈C + от стеснения на изображенията ft на някакво вложено (поставено) в пространството E икономическо многообразие V, където G+ е множеството на неотрицателните числа. Условната устойчивост на икономическата
точка по отношение на дадено икономическо изображение може да се разглежда като нейна условна устойчивост по отношение на семейството от неотрицателни степени на това изображение. От своя страна условната устойчивост на икономическа точка по отношение на динамичната икономическа сисt
тема f е условната устойчивост на тази точка по отношение на семейството от
изображения { f t }t ∈C + . Условната устойчивост на зададено в t0 + Z+ икономи-

ческо решение x0(·) на уравнението x (t + 1) = gtx(t) е условната устойчивост на
икономическата точка x0(t0) по отношение на семейството от икономически
изображения
{ f t = g t0 + t ...g t0 +1.g t0 }, t ∈ Z + ,
det

където Z+ е множеството на целите положителни числа. Условната устойчивост на зададено в t0 + Z+ икономическо решение x0(·) на диференциалното
уравнение
dx
= f ( x, t )
dt

е условната устойчивост на икономическата точка x0(t0) по отношение на семейството от икономически изображения
{ X (t 0 + t , t 0 )}t ∈C + ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където X (θ, τ) е операторът на О. Коши на това уравнение. Условната устойчивост на зададено в t0 + Z+ икономическо решение y0(·) на диференциалното уравнение от m-ти порядък
y

(m)

 dy d 2 y
d m −1 
= g  y, , 2 , ..., m −1 , t 
dt
 dt dt


е условната устойчивост на зададеното в t0 + Z+ икономическо решение

dy (⋅) d 2 y (⋅)
d m −1 (⋅) 

,
, ...,
x (⋅) =  y (⋅),
2
m −1 
dt
dt
dt


на съответното диференциално уравнение от първи порядък dx/dt = f (x, t), където
x = ( x1 , x2 , ... xm ),
f ( x, t ) = ( x1 , x2 , ... xm , g ( x1 , x2 , ... xm , t )).

В рамките на тези разновидности могат да бъдат разграничавани асимптотична условна икономическа устойчивост* (asymptotic conditional economic
stability) [т.е. асиптотична условна устойчивост на икономическата система* (asymptotic conditional stability of the economic system)] и експоненциална
условна икономическа устойчивост* (exponential conditional economic
stability) [т.е. асиптотична условна устойчивост на икономическата система* (asymptotic conditional stability of the economic system)].

УСЛОВНА УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (conditional stability of the economic system) (ки) – във:
асиптотична условна устойчивост на икономическата система (вж. условна устойчивост на икономическата система);
експоненциална условна устойчивост на икономическата система (вж.
условна устойчивост на икономическата система);
условна устойчивост на икономическата система.
УСЛОВНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
(conditional function of the economic membership) (ки) – във:
условна характеристична функция на икономическата принадлежност (вж. условно размито икономическо множество).
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УСЛОВНА ФУНКЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА*
(probabilities distribution conditional function of the discrete stochastic /random/
economic quantity /value/) – функция на разпределението на вероятностите на
дискретната случайна икономическа величина ξ при условие, че дискретната
случайна икономическа величина η е приела значението x. Определя се с израза
Fξ ( y | η = x) = p{ξ < y | η = x} =

∑ pξ (s | η = x),

−∞< s < y

( x, y ) ∈ R 2 , pη ( x) > 0.

където pη(x) е разпределението на вероятностите на дискретната икономическа величина η, която приема възможните значения x, а pξ(y) е разпределението на вероятностите на дискретната икономическа величина ξ, която приема
възможните значения y. Този израз може да се определи като интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина* (probabilities distribution integral conditional law
of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/).

УСЛОВНА ФУНКЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution conditional function of the continuous stochastic
/random/ economic quantity /value/) – функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина ξ при условие,
че непрекъснатата случайна икономическа величина η е приела значението x.
Определя се с израза
y

Fξ ( y | η = x) = p{ξ < y | η = x} =

∫ pξ (s | η = x) ds,
−∞

2

( x, y ) ∈ R , pη ( x) > 0.

където pη(x) е плътността на разпределението на вероятностите на непрекъснатата икономическа величина η, която приема възможните значения x, а
pξ(y) е плътността на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
икономическа величина ξ, която приема възможните значения y. Този израз
може да се определи като интегрален условен закон на разпределението на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина*
(probabilities distribution integral conditional law of the continuous stochastic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/random/ economic quantity /value/). Във всички точки y, където условната
плътност на разпределението на икономическите вероятности е непрекъсната, зависимостта между нея и условната функция на разпределението на вероятностите на непрекъсната случайна икономическа величина се определя чрез
формулата
∂Fξ ( y | η = x)
∂y

= pξ ( y | η = x).

УСЛОВНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ* (conditional characteristic function of the economic
membership) – вж. условно размито икономическо множество.
УСЛОВНИ ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ
НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА*
(probabilities distribution conditional laws of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) – група от закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини, която включва диференциалния условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна
икономическа величина и интегралния условен закон на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.
УСЛОВНИ ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ
НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА*
(probabilities distribution conditional laws of the continuous stochastic /random/
economic quantity /value/) – група от закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини, която включва диференциалния
условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина и интегралния условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
УСЛОВНИ ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ
НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ* (probabilities distribution conditional laws of the stochastic /random/ economic quantities /values/) –
група от закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини, която включва условните закони на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина и условните
закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна
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икономическа величина или, което е същото, която включва диференциалните
закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически
величини и интегралните закони на разпределението на вероятностите на
случайните икономически величини.
УСЛОВНО ВЕРОЯТНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(conditional probabilistic economic space) – вж. условна икономическа вероятност.
УСЛОВНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (conditional economic set)
(ки) – във:
условно размито икономическо множество.
УСЛОВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (conditional economic
sentence) – икономическо съждение, което се отразява зависимостта на някакъв
икономически предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа система,
икономическо явление, икономически процес и т.н.) от определени условия и в
което икономическото основание (икономическата предпоствка) и икономическото следствие се съединяват посредством логическия съюз “ако …, то”.
Основанието на икономическото съждение дава знание за този член на отношението в съждението, от съществуването на който зависи другият член на
същото отношение. Следствието на икономическото съждение дава знание за
другия член на отношението в това съждение. Връзката между икономическото основание и икономическото следствие показва наличието на дадено икономическо отношение между тях. Условното икономическо съждение е неистинно, когато икономическото основание е истинно, а икономическото следствие е неистинно. Условното икономическо съждение е истинно, когато и икономическото основание, и икономическото следствие са истинни. В зависимост от характера на отношението между съдържанието на следствието и съдържанието на основанието (вж. икономическо съдържание) условното икономическо съждение може да бъде неотделящо условно икономическо съждение и отделящо условно икономическо съждение.
УСЛОВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (conditional economic sentence) (ки) – във:
неотделящо условно икономическо съждение;
отделящо условно икономическо съждение;
условно икономическо съждение.
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УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ИКОНОМИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ (conditional mathematical economic expectation) – математическо икономическо
очакване за настъпването на дадено случайно икономическо събитие, което ще
се осъществи само, ако (т.е. при условие че) настъпи друго икономическо събитие с определено значение. За него важат основните твърдения за математическото икономическо очакване изобщо. В общия случай условното математическо очакване на функция на непрекъснатите случайни икономически величини ξ и η (ξ и η могат да бъдат както скалари, така и вектори) е математическото очакване E [g (ξ, η) | ξ = x] на функцията g (ξ, η), при условие че случайната икономическа величина ξ е приела значението x, и то се определя от
интеграла
E [ g (ξ ,η ) | ξ = x] =

∞

∫ g ( x, y ) pη ( y | ξ = x) dy,

−∞

ако е в сила неравенството
∞ ∞

∫ ∫ | g ( x, y ) | pξη ( x, y) dx dy < ∞,

−∞ −∞

т.е. ако безусловното математическо икономическо очакване E[g (ξ, η)] < ∞|
(интегралът е сходим), където: pξη (x, y) е съвместното разпределение на вероятностите на случайните икономически величини [показва каква е вероятността за едновременното осъществяване на икономическите събития за всеки
елемент на двумерния случаен вектор (ξ, η) на случайните икономически величини ξ и η]; g (x, y) – изброимата функция от x и y за всички възможни значения на вектора (ξ, η); pη (y | ξ = x) – условната икономическа вероятност на
случайната икономическа величина η да приеме значението y при условие че
случайната икономическа величина е приела значението x. От своя страна условното математическо очакване на функцията на дискретните случайни
икономически величини ξ и η (ξ и η могат да бъдат както скалари, така и вектори) също в общия случай е математическото очакване E [g (ξ, η) | ξ = x] на функцията g (ξ, η), при условие че случайната икономическа величина ξ е приела
значението x, и то се определя от сумата
E [ g (ξ ,η ) | ξ = x] = ∑ g ( x, y ) pη ( y | ξ = x),
x, y

ако е в сила неравенството
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x, y

т.е. ако безусловното математическо очакване E |g (ξ, η) < ∞| (сумата е сходима).
Нека при частен случай g (ξ, η) = η. Тогава условното математическо
очакване на непрекъснатата случайна икономическа величина η, при условие
че случайната икономическа величина ξ е приела значението x, се определя от
интеграла
mη ( x) ≡ E (η | ξ = x) =

∞

∫ y pη ( y | ξ = x) dy

−∞

и представлява функцията на регресия на непрекъснатата случайна икономическа величина (regression function of the continuous stochastic /accidental,
random/ economic quantity /value/) η по отношение на ξ = x. От своя страна условното математическо очакване на дискретната случайна икономическа
величина η, при условие че случайната икономическа величина ξ е приела значението x, се определя от сумата
mη ( x) ≡ E (η | ξ = x) = ∑ y pη ( y | ξ = x)
y

и представлява функцията на регресия на дискрeтната случайна икономическа величина (regression function of the continuous stochastic /accidental,
random/ economic quantity /value/) η по отношение на ξ = x.
Нека при друг частен случай g (ξ, η) = [η – mη(ξ)]2. Тогава условното математическо очакване на центрираната непрекъсната случайна икономическа величина η – mη(ξ), при условие че случайната икономическа величина ξ е
приела значението x, се определя от интеграла
D (η | ξ = x) ≡ σ η2 ( x) ≡ E {[η − mη (ξ )]2 | ξ = x)} =
∞

=

∫ [ y − mξ ( x)]

2

pη ( y | ξ = x) dy

−∞

и представлява условната дисперсия на случайната икономическа величина η
при условие, че случайната икономическа величина ξ е приела значението x.
Условната икономическа дисперсия D (η | ξ = x) може да се нарече още скедастична икономическа функция (scedastical economic function) на η по отношение на ξ = x.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Условното математическо икономическо очакване има следните свойства:
(1) ако случайните икономически величини ξ и η са независими, тяхното условно математическо икономическо очакване съвпада с безусловното им математическо икономическо очакване; (2) валидна е зависимостта E [f(ξ) h(η) | ξ =
x] = f(x) E [h(η) | ξ = x]; (3) условното математическо икономическо очакване е
адитивно, т.е. E [(η1 + η2) | ξ = x] = E[(η1 | ξ = x) + E[(η2 | ξ = x); (4) формулата на
пълното математическо икономическо очакване (на двойното усредняване)
приема преобразувания с условното очакване вид
E [ g (ξ ,η )] = E  E [ g (ξ ,η ) | ξ ] ;
(ξ ,η )
(η ) (η |ξ )

(5) условното математическо икономическо очакване притежава екстремалното свойството, според което E (η | ξ) отразява средно зависимостта на случайната икономическа величина η от случайната икономическа величина ξ с минимална средна квадратична грешка, което означава, че за изброимата функция
g(ξ) е валиден изразът
E[η − g (ξ )]2 ≥ E[η − E (η | ξ )]2 ;

благодарение на това свойство условното математическо икономическо очакване се прилага в много икономически изследвания за анализиране на икономическата динамика и за прогнозиране на показателите на икономическото
развитие в зависимост от изменението на редица фактори, които са стохастично свързани с тези показатели.

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ (conditional mathematical
expectation) (ки) – във:
условно математическо икономическо очакване;
условно математическо очакване на дискретната случайна икономическа величина;
условно математическо очакване на непрекъснатата случайна икономическа величина;
условно математическо очакване на функцията на дискретни случайни
икономически величини;
условно математическо очакване на функцията на непрекъснати случайни икономически величини;
условно математическо очакване на центрираната непрекъсната случайна икономическа величина.
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УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ НА ДИСКРЕТНАТА
СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (conditional mathematical
expectation of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) – математическо икономическо очакване E (η | ξ = x) на дискретната случайна икономическа величина η при условие, че дискретната случайна икономическа величина ξ е приела значението x. Определя се от сумата
mη ( x) ≡ E (η | ξ = x) = ∑ y pη ( y | ξ = x),
y

където y са възможните значения на η, mη – средното значение на η, pη(y | ξ = x)
– разпределението на условната икономическа вероятност на случайната
икономическа величина η да приеме значението y при условие, че случайната
икономическа величина ξ е приела значението x. Представлява функцията на
регресия на дискрeтната случайна икономическа величина (regression
function of the continuous stochastic /accidental, random/ economic quantity
/value/) η по отношение на ξ = x. Вж. условно математическо икономическо
очакване.

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА
СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (conditional mathematical
expectation of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) – математическо икономическо очакване E (η | ξ = x) на непрекъснатата случайна
икономическа величина η, при условие че непрекъснатата случайна икономическа величина ξ е приела значението x. Определя се от интеграла
∞

mη ( x) ≡ E (η | ξ = x) =

∫ y pη ( y | ξ = x) dy,

−∞

където y са възможните значения на η, mη – средното значение на η, pη(y | ξ = x)
– плътността на разпределението на икономическите вероятности на условната икономическа вероятност случайната икономическа величина η да приеме значението y при условие, че случайната икономическа величина ξ е приела значението x. Представлява функцията на регресия на непрекъснатата
случайна икономическа величина (regression function of the continuous
stochastic /accidental, random/ economic quantity /value/) η по отношение на ξ =
x. Вж. условно математическо икономическо очакване.

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА
ДИСКРЕТНИ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (conditional
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mathematical expectation of the discrete stochastic /random/ economic quantities
/values/ function) – математическо икономическо очакване E [g (ξ, η) | ξ = x] на
функцията g (ξ, η) от дискретните случайни икономически величини ξ и η (ξ и η
могат да бъдат както скалари, така и вектори) при условие, че случайната икономическа величина ξ е приела значението x. Определя се от сумата
E [ g (ξ ,η ) | ξ = x] = ∑ g ( x, y ) pη ( y | ξ = x),
x, y

ако е в сила неравенството

∑ | g ( x, y) | pξη ( x, y ) < ∞,
x, y

т.е. ако безусловното математическо икономическо очакване E [g (ξ, η)] < ∞|
(сумата е сходима), където pξη (x, y) е съвместното разпределение на вероятностите на случайните икономически величини [показва каква е вероятността
за едновременното осъществяване на икономическите събития за всеки елемент на двумерния случаен вектор (ξ, η) на случайните икономически величини ξ и η]; g (x, y) – изброимата функция от x и y за всички възможни значения
на вектора (ξ, η); pη (y | ξ = x) – условната икономическа вероятност на случайната икономическа величина η да приеме значението y при условие че случайната икономическа величина е приела значението x. Вж. условно математическо икономическо очакване.

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА
НЕПРЕКЪСНАТИ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (conditional mathematical expectation of the continuous stochastic /random/ economic
quantities /values/ function) – математическо икономическо очакване E [g (ξ, η) |
ξ = x] на функцията g (ξ, η) от непрекъснатите случайни икономически величини ξ и η (ξ и η могат да бъдат както скалари, така и вектори) при условие, че
случайната икономическа величина ξ е приела значението x. Определя се от
интеграла
E [ g (ξ ,η ) | ξ = x] =

∞

∫ g ( x, y ) pη ( y | ξ = x) dy,

−∞

ако е в сила неравенството
∞ ∞

∫ ∫ | g ( x, y) | pξη ( x, y) dx dy < ∞,

−∞ − ∞
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. ако безусловното математическо очакване E [g (ξ, η)] < ∞ (интегралът е
сходим), където pξη (x, y) е съвместното разпределение на вероятностите на
случайните икономически величини [показва каква е вероятността за едновременното осъществяване на икономическите събития за всеки елемент на двумерния случаен вектор (ξ, η) на случайните икономически величини ξ и η]; g (x,
y) – изброимата функция от x и y за всички възможни значения на вектора (ξ,
η); pη (y | ξ = x) – условната икономическа вероятност на случайната икономическа величина η да приеме значението y при условие че случайната икономическа величина е приела значението x. Вж. условно математическо икономическо очакване.

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ НА ЦЕНТРИРАНАТА
НЕПРЕКЪСНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (conditional mathematical expectation of the centred continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) – математическо икономическо очакване E{[η– mη(ξ)]2 |
ξ = x} на центрираната непрекъсната случайна икономическа величина
(centred continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) η– mη(ξ) при
условие, че случайната икономическа величина ξ е приела значението x. Определя от интеграла
D (η | ξ = x) ≡ σ η2 ( x) ≡ E {[η − mη (ξ)]2 | ξ = x)} =
∞

= ∫ [ y − mξ ( x)]2 pη ( y | ξ = x) dy,
−∞

където y са възможните значения на η, mη – средното значение на η, pη(y | ξ = x)
– разпределението на условната икономическа вероятност на случайната
икономическа величина η да приеме значението y при условие, че случайната
икономическа величина ξ е приела значението x. Представлява условната дисперсия на случайната икономическа величина η при условие, че случайната
икономическа величина ξ е приела значението x. Условната икономическа
дисперсия D (η | ξ = x) може да се нарече още скедастична икономическа
функция (scadastical economic function) на η по отношение на ξ = x. Вж. условно математическо икономическо очакване.

УСЛОВНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (conditional
~
fuzzy economic set) – такова размито икономическо множество B ( x) ⊂ E2 ,
при кото неговата характеристична функция на икономическата принадлежност (вж. размито икономическо множество) зависи (като от параме191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тър) от x ∈ E1. Неговата условна характеристична функция на икономическата принадлежност* (conditional characteristic function of the economic
membership) или просто условна функция на икономическата принадлежност* (conditional economic membership function) се означава с

µ B~ ( x || y ), x ∈ E1 , x ∈ E2 .
Условната функция µ B~ ( x || y ) определя икономическото изображение на E1 в
множеството от размити икономически подмножества, определени в E2, и тя се
~
изразява от размитото икономическо отношение ℜ . . По такъв начин размитото икономическо множество A ⊂ E1 индуцира размитото икономическо
~
множество B ( x) ⊂ E2 с функция на икономическата принадлежност



µ B~ ( y ) = max  min µ B~ ( x || y ) , µ A~ ( x)  .
x∈E1




УСЛОВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (probabilities conditional distribution of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/). За
формулирането на това понятие да приемем, че (η, ξ) е дискретен вектор на
случайните икономически величини η и ξ, като pη (x) е разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина η, която е
едномерна и където x са възможните значения, които тя приема, а pηξ (x, y) е
съвместното разпределение на вероятностите на дискретните случайни
икономически величини η и ξ, където y са възможните значения, които приема
величината ξ. Тогава условното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина ξ, при условие че дискретната случайна
икономическа величина η е приела значението x, е отношението между безусловното съвместно разпределение на икономическите вероятности pηξ (x, y),
от една страна, и безусловното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина pη (x), от друга:
pξ ( y | η = x) =

pηξ ( x, y )
pη ( x)

,

pη ( x) > 0.

Този израз може да се нарече още диференциален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина* (probabilities distribution differential conditional law of the discrete
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

stochastic /random/ economic quantity /value/). От него произтича и формулата за
умножение на разпределенията на вероятностите на дискретните случайни
икономически величини
pηξ ( x, y ) = pξ ( y | η = x). pη ( x) = pη ( x | ξ = y ). pξ ( y ),
според която съвместното разпределение на икономическите вероятностите на
дискретните случайни икономически величини е равна на произведението на
условното разпределение на вероятностите на едната с безусловното разпределение на вероятностите на другата дискретна случайна икономическа величина.
Условното разпределение на вероятностите притежава характеристичните
свойства за неотрицателнтост и нормираност на безусловното разпределение
на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина. Затова вероятността дискретната случайна икономическа величина ξ да приеме значение, което попада в интервала (a, b), при условие че дискретната случайна
икономическа величина η е приела значението x, се определя с формулата

p{ξ ∈ (a, b) | η = x} =

∑ pξ ( y | η = x).

a < y <b

Като се използва формулата за извеждане на частното разпределение на икономическите вероятности от тяхното съвместно разпределение, тогава условното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина ξ, при условие че дискретната случайна икономическа величина η е
приела значението x, може да се определи чрез израза
pξ ( y | η = x) =

pηξ ( x, y )

∑ pηξ ( x, y)

.

y

УСЛОВНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД (International
Monetary Fund conditionality) (в межд.) – изисквания на Международния валутен фонд - МВФ (в межд.) като условие за отпускане на траншовете по стендбай споразумение (в межд.).
УСЛУГА (service) (кд) – във:
амортизационна трудова факторна икономическа услуга (вж. трудови
производствени икономически фактори);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

амортизационна факторна икономическа услуга (вж. производствени
икономически фактори);
амортизационна физическа факторна икономическа услуга (вж. физически производствени икономически фактори);
баланс на услугите (в межд.);
възпроизводствена икономическа услуга (същото като ресeфективно икономическо благо);
експлицитна цена на капиталовата услуга (в микр.);
икономическа услуга (същото като сефективно икономическо благо);
имплицитна цена на капиталовата услуга (в микр.);
капиталова услуга (в микр.);
наемна цена на капиталовата услуга (в микр.) (същото като рентна цена
на капиталовата услуга (в микр.));
оборотна трудова факторна икономическа услуга (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотна факторна икономическа услуга (вж. производствени икономически фактори);
оборотна физическа факторна икономическа услуга (вж. физически
производствени икономически фактори);
оптимален пределен покупен разход за капиталовата услуга (в микр.);
оптимален пределен приход от капиталовата услуга (в микр.);
пазар на капиталовите услуги (в микр.);
пределен покупен разход за капиталовата услуга (в микр.);
пределен приход от капиталовата услуга (в микр.);
пределен продукт на капиталовата услуга (в микр.);
производствена икономическа услуга (същото като инисeфективно икономическо благо);
производствена услуга (вж. зависимости между благото и продукта);
рентна цена на капиталовата услуга (в микр.);
следпроизводствена икономическа услуга (същото като косeфективно
икономическо благо);
стойност на пределния продукт на капиталовата услуга (в микр.);
трудова факторна икономическа услуга (вж. трудови производствени
икономически фактори);
факторна икономическа услуга (вж. и производствени икономически
фактори);
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физическа факторна икономическа услуга (вж. физически производствени икономически фактори).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ* (parallel economic synthesis) –
същото като успореден синтез на икономическа система.
УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ (parallel economic synthesis)
(ки) – във:
предавателна функция на успореден икономически синтез;
успореден икономически синтез (същото като успореден синтез на икономическа система).
УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА ДВУРАВНИЩНИ СИСТЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (parallel synthesis of two-level economic
regulation systems) (*) – успореден икономически синтез от две или от повече
от две двуравнищни системи на икономическо регулиране, като в техните регулируеми и регулиращи подсистеми не е извършен допълнителен вътрешен
синтез. При неговия елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с оператор S, която е успореден синтез от подсистемата на икономическото регулиране S1 с оператор S1 (която от своя страна е двуравнищен
синтез от регулируемата икономическа подсистема T1 с оператор T1 и регулиращата икономическа подсистема R1 с оператор R1) и подсистемата на икономическото регулиране S2 с оператор S2 (която от своя страна е двуравнищен
синтез от регулируемата икономическа подсистема T2 с оператор T2 и регулиращата икономическа подсистема R2 с оператор R2) (фиг. 1). Тогава в общия
случай: (1) системата от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране S е
y = y1 + y2 = T1(x + z1) + T2(x + z2),
z1 = R1y1, z2 = R2y2,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, у1 и у2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми на икономическото регулиране S1
и S2, z1 и z2 – ендогенните входове на успоредно свързаните подсистеми на
икономическото регулиране S1 и S2, x – входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният вход на подсистемите S1 и S2; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е
y = y1 + y2 = T1(x + R1y1) + T2(x + R2y2);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
1

1621

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- T1
T2 
 x,
y = 
+
 1 - T1 R1 1 - T2 R2 

при което:
y = y1 + y2 = (S1 + S2)x,

където:
S1 =

T1
,
1 - T1 R1

S2 =

T2
;
1 - T2 R2

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T1
T2
+
,
1 - T1 R1 1 - T2 R2

при което:
S = S1 + S2.

x

∑

T1

z1

R1

z

∑

T2

z2

R2

y1

∑

y

y2

Фиг. 1. Успореден синтез на двуравнищни системи на икономическо регулиране S
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА ДВУРАВНИЩНИ СИСТЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (parallel synthesis of two-level economic
regulation systems) (ки) – във:
последователен синтез от успоредни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
успореден синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране.
УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (parallel
synthesis of the economic system), успореден икономически синтез, обединение на икономическите системи, икономическо обединение, – вид хоризонтален икономически синтез, при който входът на синтезираната икономическа система S едновременно е вход на всички съставящи я икономически
подсистеми (фиг. 1). Например, ако от две икономически подсистеми S1 и S2, с
идентични входове x, с изходи y1 и y2, с оператори T1 и T2 и с операторни уравнения
S1 ≡ {y1 = T1x} и S2 ≡ {y2 = T2x}
се изгради успореден синтез S с вход x, с изход y и с оператор T, тогава операторното уравнение на този синтез е
S ≡ {y = (T1 + T2) x}.
Операторът T на успоредно синтезираната икономическа система S е сумата от
операторите на съставящите я (успоредно синтезиращите я) подсистеми T = T1
+ T2 , като y = y1 + y2, т.е. изходът на успоредно синтезираната система е равен
на сумата от изходите на съставящите я подсистеми.
T1

y1

∑

x

T2

y

y2

Фиг. 1. Блок-схема на успоредно синтезирана икономическа система S
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (parallel
synthesis of the economic system) (ки) – във:
последователен синтез от успоредни синтези на икономически системи;
успореден синтез на икономическата система.
УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА СТОХАСТИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ* (parallel synthesis of stochastic economic systems) – икономически синтез, изходът на който има вероятностен характер (той изразява случайно икономическо събитие A) и представлява реализацията поне на едно от двете случайни икономически събития A1 и A2 (респ. от повече събития). Представлява
хоризонтално синтезирана стохастична икономическа система, случайният
вход на която едновременно е вход на всички съставящи я подсистеми (фиг.
1). Например, ако от две стохастични икономически подсистеми S1 и S2 с
идентични случайни входове x, със случайни изходи y1 и y2 (представляващи
съответно случайните икономически събития A1 и A2), с икономически оператори T1 и T2 и с операторни уравнения
S1 ≡ {y1 = T1x} и S2 ≡ {y2 = T2x}
се изгради успореден стохастичен синтез S с вход x, с изход y (случайното
икономическо събитие A) и с оператор T, то операторното уравнение на този
синтез е
S ≡ {y = (T1 + T2) x}.
Операторът T на успоредно синтезираната стохастична икономическа система
S е сумата от операторите на съставящите я (успоредно синтезиращите я) подсистеми T = T1 + T2 , като y = y1 + y2, т.е. случайният изход на успоредно синтезираната система е равен на сумата от случайните изходи на съставящите я
подсистеми.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T1

y1

∑

x

T2

y

y2

Фиг. 1. Блок-схема на успоредно синтезирана стохастична икономическа система S

УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА ДВУРАВНИЩНИ СИСТЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ*
(parallel synthesis of consecutive synthesis of two-level economic regulation systems) (*) – успореден икономически синтез от два или от повече от два последователни синтеза от по четири или от повече от по четири двуравнищни системи на икономическо регулиране, като в техните регулируеми и регулиращи
подсистеми не е извършен допълнителен вътрешен синтез. При неговия елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с оператор S,
която е успореден синтез от последователни синтези от подсистеми на икономическото регулиране S11, S21, S12 и S22, с оператори S11, S21, S12 и S22 (които от
своя страна са двуравнищни синтези, съответно, от регулируемите икономически подсистеми T11, T21, T12 и T22, с оператори T11, T21, T12 и T22, и регулиращите икономически подсистеми R11, R21, R12 и R22, с оператори R11, R21, R12 и
R22) (фиг. 1). Тогава в общия случай: (1) системата от операторни уравнения
на системата на икономическото регулиране S е
y = y1 + y2 = T12(q1 + z12) + T22(q2 + z22) =
= T12[T11(x + z11) + z12] + T22[T21(x + z21) + z22],
z11 = R11y11, z12 = R12y12, z21 = R21y21, z22 = R22y22,

където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, q1 и q2 –
междинните изходи на успоредно свързани последователни синтези от подсистемите на икономическото регулиране S11, S21, S12 и S22, z11, z21, z12 и z22 –
ендогенните входове подсистемите на икономическото регулиране S11, S21, S12
и S22, x – входът на системата на икономическо регулиране S, y11, y21, y12 и y22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– изходите на подсистемите на икономическото регулиране S11, S21, S12 и S22;
(2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е
y = y1 + y2 = T12(q1 + R12y12) + T22(q2 + R22y22) =
= T12[T11(x + R11y11) + R12y12] + T22[T21(x + R21y21) + R22y22],

където
y1 = T12(q1 + R12y12), y2 = T22(q2 + R22y22),
q1 = T11(x + R11y11), q2 = T21(x + R21y21);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
 T12
T11   T22
T21 
 + 
 x,
y = 
.
.
 1 - T12 R12 1 - T11 R11   1 - T22 R22 1 - T21 R21 

при което
y = y1 + y2 = S12q1 + S22q2 =
= S12S11x + S22S21x = (S12S11 + S22S21)x,

където
S11 =

T11
,
1 - T11 R11

S 21 =

T21
,
1 - T21 R21

S12 =

T12
,
1 - T12 R12

S 22 =

T22
;
1 - T22 R22

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T12
T11
T22
T21
.
+
.
,
1 - T12 R12 1 - T11 R11 1 - T22 R22 1 - T21 R21

при което
S = S12S11 + S22S21.
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x

∑

T11

z11

R11

∑

T21

z21

R21

y11

y21

q1

q2

∑

T12

z12

R12

∑

T22

z22

R22

y12

∑

y

y22

Фиг. 1. Успореден синтез от последователен синтез на двуравнищни
системи на икономическо регулиране S

УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ* (parallel synthesis of consecutive synthesis of economic systems) (*) – разновидност на комбиниран синтез на икономическата
система. Изграден е от няколко успоредно свързани икономически подсистеми, всяка една от които от своя страна е последователен синтез от по няколко
други икономически подсистеми (фиг. 1). Нека например това са подсистемите
S11, S21, S21 и S22 с операторни уравнения:
S11 ≡ {y1 = T11x}, S21 ≡ {у2 = T21x},
S12 ≡ {z1 = T12y}, S22 ≡ {z2 = T22y}.
По двойки подсистемите S11 и S12 и подсистемите S21 и S22 са последователно
свързани помежду си. Тогава операторното уравнение на успоредния синтез от
последователни синтези на икономически системи е
S ≡ {z = (T12T11 + T22T21)x},
където неговият оператор T се определя с равенството:
T = T12T11 + T22T21.

Вж. също: хоризонтален синтез на икономическа система, успореден синтез
на икономическа система, последователен синтез на икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T11

T12

y1

z1

∑

x

T21

T22

y2

z

z2

Фиг. 1. Блок-схема на успореден синтез S от последователни синтези
на икономически системи

УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОЕКЦИЯ*
projection) – вж. икономическа проекция.

(parallel

economic

УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ* (parallel economic
stabilization), успоредна стабилизация на икономическата система, – икономическа стабилизация на система на икономическо регулиране (респ. на
система на икономическо управление), която се осъществява чрез успоредно
въвеждане на допълнителни местни обратни икономически връзки, които обхващат един или няколко елементи на икономическата система с цел да се реализира зададената статична грешка на икономическата система. На нея отговаря понятието за система на успоредна икономическа стабилизация, респ.
за система на успоредно-стабилизирано икономическо управление [т.е. за
система на икономическо управление с успоредна стабилизация* (economic
management system with parallel stabilization)]. Особеност на успоредната икономическа стабилизация е, че се променя предавателната икономическа функция на звената, които са обхванати от обратната икономическа връзка. Предавателната функция на системата на успоредна икономическа стабилизация е
W (s) =

W1 ( s )
W1 ( s ),
1 + Wr ( s ) W1 ( s )

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където W1(s) е предавателната функция на частта от икономическата система,
която е обхваната от въздействието на правата икономическа връзка (т.е. е
операторът на правата икономическа връзка), W2(s) – предавателната функция на частта от икономическата система, която не е обхваната от въздействието на обратната икономическа връзка, Wr(s) – предавателната функция на
стабилизиращата икономическа подсистема (т.е. операторът на обратната
икономическа връзка), s – операторът на П. Лаплас. В общия случай предавателната функция на тази система е
Wr ( s ) =

(a0 + a1 s + a 2 s 2 + ... + a p s p )
2

q

(b0 + b1 s + b2 s + ... + bq s )

=

P( s )
,
Q( s)

където P(s) и Q(s) са преобразуванията на П. Лаплас за величините на изхода
и входа на стабилизиращата икономическа подсистема. Когато a0 ≠ 0, е налице
или твърда обратна икономическа връзка* (fixed economic feed-back) [наричана още строга обратна икономическа връзка* (strong economic feed-back)],
или инерционна обратна икономическа връзка* (inertial economic feed-back)
[наричана още закъсняваща обратна икономическа връзка* (lagging
economic feed-back)]: такива връзки намаляват коефициента на усилването и
предизвикват нарастване на обхванатата от тях нея част от икономическата
система, което предизвиква увеличаване на статическата грешка на системата.
Когато a0 = 0, е налице гъвкава обратна икономическа връзка* (flexible
economic feed-back): при нея изходното въздействие на стабилизиращата икономическа подсистема съдържа само производни на нейното входно икономическо въздействие, поради което не влияе върху коефициента на усилване на
системата. При избора на конкретна обратна икономическа връзка в закона на
икономическото регулиране могат да се включат производни функции и интеграли от статическата грешка. Положителна местна обратна икономическа връзка* (positive local economic feed-back) (съдържаща се вътре в стабилизиращата икономическа подсистема) трябва да се прилага, когато е необходимо да се увеличи чувствителността на звената с малки коефициенти на усилване, но затова пък тя (този тип обратна връзка) предизвиква нарастване на влиянието на нестабилността на звената. Отрицателната местна обратна икономическа връзка* (negative local economic feed-back) се прилага значително
по-често отколкото положителната, защото тя позволява да се отстрани нежелателното влияние на нестабилностите и на нелинейностите на звената и подсистемите на системата на икономическото регулиране (респ. на икономичес9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото управление) върху динамичните свойства на системата като цяло и върху
качеството на нейното регулиране. По-долу са изредени предавателните функции на някои елементарни звена, обхванати от действието на твърда, инерционна (закъсняваща) и гъвкава обратна икономическа връзка при икономическа
система с успоредна стабилизация. С k1, kr, T1 и Tr са означени постоянни коефициенти, а с s – операторът на П. Лаплас.
Първо, успоредна икономическа стабилизация при твърда обратна
връзка* (parallel economic stabilization in fixed feed-back) [успоредна стабилизация на икономическата система при твърда обратна връзка* (parallel
stabilization of the economic system in strong feed-back] (със строга обратна
връзка). На нея отговаря понятието за система на успоредна икономическа
стабилизация при твърда обратна връзка* (parallel economic stabilization
system in fixed feed-back). Предавателната функция на стабилизиращата
икономическа подсистема с успоредна икономическа стабилизация при
твърда обратна връзка* (transmission function of the stabilized subsystem with
parallel economic stabilization in fixed feed-back) (операторът на обратната икономическа връзка) е Wr(s) = kr. В табл. 1 са посочени значенията на предавателните функции на системата на успоредна икономическа стабилизация при твърда обратна връзка* (transmission functions of the with parallel
economic stabilization system in fixed feed-back) при различни значения на предавателната функция на частта от икономическата система, която е обхваната
от въздействието на този тип обратна икономическа връзка (при различни значения на оператора на правата икономическа връзка).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Предавателни функции на система на успоредна икономическа стабилизация
при твърда обратна връзка с оператор Wr(s) = kr
Значения на предавателната функция
W1(s) на частта от икономическата система, която е обхваната от въздействието
на обратната връзка

Значения на предавателната функция
W(s) на системата на успоредна икономическа стабилизация при твърда
обратна връзка

k1 s

k1 s
1 + k1k r s

k1
s

1
1
.
kr  s


+ 1
 k1k r


k1
T1 s +1

k1
1
.
k1k r + 1  T1 s


+ 1
 k1k r


k1 s
T1 s +1

k1 s
(T 1+ k1k r ) s + 1

k1

k1
1 + k1k r

Второ, успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка* (parallel economic stabilization in inertional feed-back) [успоредна стабилизация на икономическата система при инерционна обратна
връзка* (parallel stabilization of the economic system in inertional feed-back)]
(със закъсняваща обратна връзка). На нея отговаря система на успоредна
икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка* (parallel
economic stabilization system in inertional feed-back). Предавателната функция на стабилизиращата икономическа подсистема с успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка* (transmission function
of the stabilized subsystem with parallel economic stabilization in inertional feedback) (операторът на обратната икономическа връзка) е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kr
.
Wr ( s ) =
Tr s + 1
В табл. 2 са посочени значенията на предавателните функции на системата на успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка* (transmission functions of the with parallel economic stabilization
system in inertial feed-back) при различни значения на предавателната функция
на частта от икономическата система, която е обхваната от въздействието на
този тип обратна икономическа връзка (при различни значения на оператора
на правата икономическа връзка).
Табл. 2. Предавателни функции на система на успоредна икономическа стабилизация
при инерционна обратна връзка с оператор Wr ( s ) = k r
Tr s + 1
Значения на предавателната функция W1(s) на частта от икономическата система, която е обхваната от въздействието на обратната
връзка

Значения на предавателната функция W(s) на
системата на успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка

k1 s

k1s (Tr s + 1)
(k1k r + Tr ) s + 1

k1
s

Tr s + 1
1
.
k r  Tr 2

1

s +
s + 1
k1k r
 k1k r


k1
T1 s +1

k1
Tr s + 1
.
k1kr + 1  T1Tr s 2 (T1 + Tr ) s 

+
+ 1
k
k
1
k
k
1
+
+
1 r
 1 r


k1 s
T1 s +1

k1 s (Tr s + 1)
T 1 Tr s 2 + (T 1 + Tr + k1k r ) s + 1

k1

k1
Tr s + 1
.
Tr s
1 + k1k r
+1
1 + k1k r
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трето, успоредна икономическа стабилизация при гъвкава обратна
връзка* [parallel economic stabilization in flexible feed-back) (успоредна стабилизация на икономическата система при гъвкава обратна връзка* (parallel
stabilization of the economic system in flexible feed-back)]. На нея отговаря система на успоредна икономическа стабилизация при гъвкава обратна връзка* (parallel economic stabilization system in flexible feed-back). Предавателната функция на стабилизиращата икономическа подсистема с успоредна
икономическа стабилизация при гъвкава обратна връзка* (transmission
function of the stabilized subsystem with parallel economic stabilization in flexible
feed-back) (операторът на обратната икономическа връзка) е
Wr ( s ) =

kr s
.
Tr s + 1

В табл. 3 са посочени значенията на предавателните функции на системата
на успоредна икономическа стабилизация при гъвкава обратна връзка*
(transmission functions of the with parallel economic stabilization system in flexible
feed-back) при различни значения на предавателната функция на частта от
икономическата система, която е обхваната от въздействието на този тип обратна икономическа връзка (при различни значения на оператора на правата
икономическа връзка).
Табл. 3. Предавателни функции на система на успоредна икономическа стабилизация
при гъвкава обратна връзка с оператор Wr ( s ) = kr s
Tr s + 1
Значения на предавателната функция
W1(s) на частта от икономическата сис-

Значения на предавателната функция
W(s) на системата на успоредна икономи-

тема, която е обхваната от въздействието на обратната връзка

ческа стабилизация при гъвкава обратна
връзка

k1 s

k1s (Tr s + 1)
k1k r s 2 + Tr s + 1

k1
s

k1
Tr s + 1
.
k1k r + 1  Tr s

s
+ 1
 k1k r + 1 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------k1
T1 s +1

k1 (Tr s + 1)
T 1 Tr s 2 + (T 1 + Tr + k1k r ) s + 1

k1 s
T1 s +1

k1s (Tr s + 1)
(T 1 Tr + k1k r ) s 2 + (T 1 + Tr ) s + 1

k1

k1 (Tr s + 1)
(Tr + k1k r ) s + 1

УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ (patallel economic
stabilization) (ки) – във:
предавателна функция на системата на успоредна икономическа
стабилизация;
система на успоредна икономическа стабилизация;
система на успоредна импулсна икономическа стабилизация;
система на успоредна непрекъсната икономическа стабилизация;
успоредна икономическа стабилизация;
успоредна икономическа стабилизация при гъвкава обратна връзка
(вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна
връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна икономическа стабилизация при твърда обратна връзка (
вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна импулсна икономическа стабилизация;
успоредна непрекъсната икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ГЪВКАВА
ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel economic stabilization in flexible feed-back), успоредна стабилизация на икономическата система при гъвкава обратна
връзка, – вж. успоредна икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНЕРЦИОННА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel economic stabilization in inertional feedback), успоредна стабилизация на икономическата система при инерционна обратна връзка, – вж. успоредна икономическа стабилизация.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСПОРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ТВЪРДА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel economic stabilization in fixed feed-back), успоредна стабилизация на икономическата система при твърда обратна
връзка, – вж. успоредна икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ*
(patallel pulse economic stabilization), успоредна импулсна стабилизация на
икономическата система, – импулсна икономическа стабилизация, при която
предавателната икономическа функция е
k s* (q,0) = k D* (q,0) + k * (q,0).

На този тип импулсна стабилизация отговаря понятието за система на успоредна импулсна икономическа стабилизация, респ. за система на успоредноимпулсно стабилизирано икономическо управление [т.е. система на икономическо управление с успоредна импулсна стабилизация* (economic management system with patallel pulse stabilization)].
УСПОРЕДНА ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ
(patallel pulse economic stabilization) (ки) – във:
система на успоредна импулсна икономическа стабилизация;
успоредна импулсна икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА ИМПУЛСНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (patallel pulse stabilization of economic system) – същото като
успоредна импулсна икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА НЕПРЕКЪСНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ* (parallel continuous economic stabilization), успоредна непрекъсната
стабилизация на икономическата система – непрекъсната икономическа
стабилизация в система на икономическо регулиране (респ. в система на икономическо управление), при което допълнителната непрекъсната верига се
включва успоредно в импулсното звено или се включва успоредно в непрекъсната част на системата. Предавателната икономическа функция на такава система при затворена верига, е
k o* (q,0) =

kc
,
1 + k D* (q,0)

където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------k D* (q,0) = D[k D (q )],
D е дискретното преобразувание на П. Лаплас, k D (q) – предавателната икономическа функция на непрекъсната верига от обратната икономическа връзка,
kc – предавателната икономическа функция на звеното с непрекъснато действие. На този тип стабилизация отговаря понятието за система на успоредна
непрекъсната икономическа стабилизация, респ. за система на успореднонепрекъснато-стабилизирано икономическо управление [т.е. за система на
икономическо управление с успоредна непрекъсната стабилизация*
(economic management system with parallel continuous stabilization)].

УСПОРЕДНА НЕПРЕКЪСНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ
(parallel continuous economic stabilization) (ки) – във:
система на успоредна непрекъсната икономическа стабилизация;
успоредна непрекъсната икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА НЕПРЕКЪСНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (parallel continuous stabilization of the economic
system) – същото като успоредна непрекъсната икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(parallel stabilization of the economic system) – същото като успоредна икономическа стабилизация.
УСПОРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(parallel stabilization of the economic system) (ки) – във:
успоредна импулсна стабилизация на икономическата система;
успоредна непрекъсната стабилизация на икономическата система;
успоредна стабилизация на икономическата система (същото като успоредна икономическа стабилизация);
успоредна стабилизация на икономическата система при гъвкава обратна връзка (същото като успоредна икономическа стабилизация при
гъвкава обратна връзка; вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна стабилизация на икономическата система при инерционна
обратна връзка (същото като успоредна икономическа стабилизация при
инерционна обратна връзка; вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна стабилизация на икономическата система при твърда обратна връзка (същото като успоредна икономическа стабилизация при
твърда обратна връзка; вж. успоредна икономическа стабилизация).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСПОРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
ПРИ ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel stabilization of the economic
system in flexible feed-back) – същото като успоредна икономическа стабилизация при гъвкава обратна връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
ПРИ ИНЕРЦИОННА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel stabilization of the
economic system in inertional feed-back) – същото като успоредна икономическа стабилизация при инерционна обратна връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
ПРИ ТВЪРДА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (parallel stabilization of the economic
system in strong feed-back) – същото като успоредна икономическа стабилизация при твърда обратна връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНО КОРИГИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА
РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (dynamic properties
parallel correction of the regulatory economic system) – вид коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система (вж.), при което коригиращото икономическо звено се включва във веригата на обратната
икономическа връзка на системата. Тук могат да бъдат прилагани строги и
гъвкави обратни икономически връзки. Строгите обратни икономически
връзки (strong economic feedback) [или още – твърдите обратни икономически връзки (steady /fixed/ economic feedback)] повишават бързодействието
на икономическата система, а гъвкавите обратни икономически връзки
(flexible economic feedback) я стабилизират. Успоредната корекция осигурява
независимост на динамичните свойства на коригираната регулаторна икономическа система от последващи изменения на нейните параметри и по-малко
влияние на високочестотните смущаващи (отклоняващи) въздействия върху
нейния вход (върху входното въздействие). Относно строгите и гъвкавите обратни икономически връзки вж. понятията, свързани с икономическата стабилизация.
УСПОРЕДНО-ИМПУЛСНО-СТАБИЛИЗИРАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (patallelly-pulse-stabilized economic regulation) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на успоредна импулсна икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНО-ИМПУЛСНО-СТАБИЛИЗИРАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (patallelly-pulse-stabilized economic management /control/) (ки)
– във:
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление.
УСПОРЕДНО-НЕПРЕКЪСНАТО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (parallelly-continuously-stabilized economic regulation) (ки)
– във:
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на успоредна непрекъсната икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНО-НЕПРЕКЪСНАТО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (parallelly-continuously-stabilized economic management
/control/) (ки) – във:
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо управление.
УСПОРЕДНО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(parallelly-stabilized economic regulation) (ки) – във:
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на успоредна импулсна икономическа стабилизация);
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на успоредна непрекъсната икономическа стабилизация);
система на успоредно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на успоредна икономическа стабилизация).
УСПОРЕДНО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(parallelly-stabilized economic management /control/) (ки) – във:
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-стабилизирано икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТАНОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (steady-state economic process), установен процес в икономическата система, установен режим на
икономическата система, зададен икономически процес, – икономически
процес, който настъпва в динамичната икономическа система (в частност –
във времево-динамичната икономическа система) след преминаването на преходния икономически процес. Последният е предизвикан от оказването на типично нарушаващо икономическо въздействие върху икономическата система. След затихването на преходния процес при постоянни други условия икономическата система се стреми към установеното си състояние. При различни
положения установеното състояние на икономическата система може да се
разглежда още като желаното, присъщото (на законите на нейното функциониране), изискваното, наложеното състояние. При постоянни въздействия
уравнението на установения (зададния) икономически процес е уравнението на
икономическата статика. Изследването на зададения икономически процес
при бавно променящи се (в сравнение например с импулсната преходна икономическа функция) въздействия характеризира астатизма на икономическата система (economic system astatism) и точността на нейната работа (в т.ч.
и на системата на икономическо регулиране, респ. на системата на икономическо управление). Зададеният (установеният) икономически процес при хармонични въздействия пък може да бъде описан и изследван с помощта на амплитудната фазова икономическа характеристика и амплитудната честотна
икономическа характеристика.
При установено (зададено) състояние се извърша установено движение на
икономическата система. То е движение на динамичната икономическа система, което се намира под действието на определени (вътрештоприсъщи на
системата) сили и при постоянни други условия се запазва неопределено дълго
по отношение на някаква система на отчитане. Произтича от определен икономически закон (респ. от определенаа икономическа закономерност), който (която) се запазва при дадено съотношение между външните сили и вътрешните
връзки на икономическата система. При частния случай на система на икономическо регулиране установеното движение се възприема като неотклонено,
т.е. като ненарушено движение на икономическата система.
Една от характеристиките на установения икономически процес е статичната /установената/ грешка на икономическата система (или още –
статичната точност на икономическата система). Тя е разликата между
значението на изходната икономическа величина (изходното икономическо
въздействие, в т.ч. на регулируемото икономическо въздействие), от една
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна, и значението на изходната икономическа величина на динамичната
система, което е определено от установения икономически процес. Установената грешка се намира в зависимост от въздействията върху икономическата
система. Може да бъде изразена във вид на постоянна величина или на функция на времето. Вж. преходен икономически процес.
УСТАНОВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ХОМЕОСТАЗИС*
(steady-state
economic homeostasis) (*) – първоначално съществуващ (първоначално наложен, действуващ, актуален) икономически хомеостазис (хомеостазис на икономическата система), постигнат в процеса на системообразуването; хомеостазис на установената икономическа система. Същото като установен хомеостазис на дадената икономическата система (в т.ч. и на системата на икономическо регулиране, респ. и на системата на икономическо управление).
Поддържа се с помощта на стабилизиращото /хоместатичноподдържащото/ икономическо регулиране, механизмът на което е сходящодействуващата /конвергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка. При икономическа катастрофа установеният икономически хомеостазис
се разпада и се налага нов, установяващ се икономически хомеостазис, при
което установената икономическа система престава да съществува в досегашната си основна качествена определеност и се превръща в нова (в друга), установяваща се икономическа система или изобщо се унищожава. Ако не е
посочено друго, под икономически хомеостазис се подразбира установеният
икономически хомеостазис.
УСТАНОВЕН ПРОЦЕС В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (steadystate process in the economic system) – същото като установен икономически
процес.
УСТАНОВЕН РЕЖИМ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (steadystate conditions of the economic system) – същото като установен икономически
процес.
УСТАНОВЕНА ГРЕШКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (steadystate error in economic system), статична точност на икономическата система, – разлика между фактическото значение на изходната икономическа величина (на изходното икономическо въздействие, в т.ч. и на регулируемото икономическо въздействие), от една страна, и значението на изходната икономическа величина, което е определено от установения икономически процес (вж.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в динамична икономическа система (в частност – във времево-динамична икономическа система). Установената грешка се намира в зависимост от въздействията върху икономическата система. Може да бъде изразена във вид на
постоянна величина или на функция на времето. Същото като статична грешка на икономическата система.
УСТАНОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (steady-state economic system) (*) – първоначално съществуващата (действуващата, актуалната, дадената) икономическа система, възникнала в резултат системообразуването. На
нея е присъщ установеният икономически хомеостазис. Тя се запазва като
устойчива /стабилна/ икономическа система, което се постига в резултат на
стабилизиращото /хоместатично-поддържащото/ икономическо регулиране,
механизмът
на
което
е
сходящо-действуващата
/конвергентнодействуващата/ обратна икономическа връзка. В противен случай, при наличието на дестабилизиращото /хомеостатично-неподдържащото/ икономическо регулиране, механизмът на което е разходящо-действуващата
/дивергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка, тя става неустойчива /нестабилна/ икономическа система. Това може да породи икономическа катастрофа, при което се налага нов, установяващ се икономически
хомеостазис и установената икономическа система престава да съществува в
досегашната си основна качествена определеност, като се превръща в нова (в
друга), установяваща се икономическа система или изобщо се унищожава.
Ако не е посочено друго, под икономическа система се подразбира установената икономическа система.
УСТАНОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА* (steady-state
economic characteristic) – същото като статична икономическа характеристика.
УСТАНОВЕНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА (steady-state oligopoly firm) (в
микр.) – олигополна фирма (в микр.), която вече е влязла в даден олигопол (в
микр.) и функционира в него. При ендогенен олигопол (в микр.) установените
олигополни фирми могат да издигнат бариери за влизане (в микр.) в него.
УСТАНОВЕНА ФИРМА (steady-state firm) (в микр.) – фирма, която вече е
влязла в дадена пазарна структура (в микр.) и функционира в нея. При ендогенна пазарна структура (в микр.) установените фирми могат да издигнат бариери за влизане (в микр.) в нея.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТАНОВЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА* (steady state of the regulable economic quantity /value/) – същото
като установено регулируемо икономическо въздействие.
УСТАНОВЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА* (steady state of the managing /controlling/ economic quantity
/value/) – същото като установено управлявано икономическо въздействие.
УСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(steady-state motion of the economic system) – движение на динамичната икономическа система (в частност – на времево-динамичната икономическа система) при установен икономически процес (вж.) (при установено нейно икономическо състояние). Установеното движение се намира под действието на
определени (вътрештоприсъщи на икономическата система) сили и при постоянни други условия се запазва неопределено дълго по отношение на някаква
система на отчитане. Произтича от определена икономическа закономерност,
която се запазва при дадено съотношение между външните сили и вътрешните
връзки на икономическата система. При частния случай на система на икономическо регулиране установеното движение се възприема като неотклонено,
т.е. като ненарушено движение на икономическата система.
УСТАНОВЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗХОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (steady-state value of the output economic quantity /value/) на динамичвана икономическа система – значение на изходната икономическа величина на динамичната икономическа система (в частност – на времеводинамичната икономическа система), когато тя се намира в установеното си
състояние (вж. установено състояние на икономическата система). Представлява желана, присъща (според законите на функционирането на системата),
изисквана, наложена изходна икономическа величина (изходно икономическо
въздействие). Вж. преходен икономически процес.
УСТАНОВЕНО РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ*
(steady state regulable economic impact /action/), установено значение на регулируемата икономическа величина, – наложено (конституирано, предвидено
съобразно със статуса на дадена система на икономическо регулиране) значение на регулируемото икономическо въздействие, изработвано от регулируемата икономическа подсистема на регулаторната икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТАНОВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(economic system steady-state) – зададено икономическо състояние, в което динамичната иконовмическа система (в частност – времево-динамичната икономическа система) се намира по време на протичането в нея на установения
икономически процес.
УСТАНОВЕНО УПРАВЛЯВАНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ*
(steady state managing /controlling/ economic impact /action/), установено значение на управляваната икономическа величина, – наложено (конституирано, предвидено съобразно със статуса на дадена регулаторна система на икономическо управление) значение на управляваното икономическо въздействие,
изработвано от управляващата икономическа подсистема на системата на
икономическо управление.
УСТАНОВЯВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (steady-state in
economic system) (ки) – във:
време на установяването в икономическата система (същото като време
на затихване в икономическата система).
УСТАНОВЯВАЩ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОСТАЗИС* (steadystating economic homeostasis) (*) – новоналагащ се (нововъзникващ) икономически хомеостазис (хомеостазис на икономическата система); хомеостазис
на установяващата се икономическа система. Същото като установяващ се
хомеостазис на дадената икономическата система (в т.ч. и на системата на
икономическо регулиране, респ. и на системата на икономическо управление).
Възниква при икономическа катастрофа с помощта на дестабилизиращото
/хомеостатично-неподдържащото/ икономическо регулиране, механизмът на
което е разходящо-действуващата /дивергентно-действуващата/ обратна
икономическа връзка. При икономическа катастрофа установеният икономически хомеостазис се разпада и се налага новият, установяващият се икономически хомеостазис, при което установената икономическа система престава
да съществува в досегашната си основна качествена определеност и се превръща в нова (в друга), установяваща се икономическа система или изобщо се
унищожава. Икономическата еволюция се извършва в условията на повтарящо
се преминаване от един (установен) към друг (установяващ се) икономически
хомеостазиз.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТАНОВЯВАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (steady-stating
economic system) (*) – новоналагаща се (нововъзникваща) икономическа система на мястото на вече установена икономическа система, която се видоизменя (престава да съществува в досегашната си основна качествена определеност) или пък изчезва в резултат на икономическа катастрофа. Под действието на дестабилизиращо /хомеостатично-неподдържащо/ икономическо регулиране, механизмът на което е разходящо-действуващата /дивергентнодействуващата/ обратна икономическа връзка, установената икономическа
система става неустойчива /нестабилна/ икономическа система, характерният
за нея установен икономически хомеостазис се разпада и възниква нов, установяващ се икономически хомеостазис, който е характерен за установяващата
се икономическа система. Икономическата еволюция се свежда до повтарящо
се преминаване (до верига от икономически преходи) от едни (установени) към
други (установяващи се) икономически система.
УСТОЙЧИВ /СТАБИЛЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (stable economic
growth) – икономически растеж с постоянен темп (вж. темп на икономическия
растеж) за определен отрязък от независимата променлива, по отношение на
която той се отчита. В този контекст използваното в източноевропейската
икономическата литература и практика понятие за устойчив растеж е некоректно използвано, тъй като там в действителност се има предвид поддържаният икономически растеж, който може да бъде както устойчив, така и неустойчив (вж. неустойчив икономически растеж). Може да се допусне, че
растежът е устойчив, ако неговият темп колебае в някакви договорирани практическо-незначими граници около определен постоянен темп. Когато независимата променлива е времето, е налице времево-устойчив икономически
растеж* (temporally-stable economic growth), а когато тя не е времето – невремево-устойчив икономически растеж* (non-temporally-stable economic
growth). Устойчивият растеж е една от разновидностите на стационарния икономически растеж.
УСТОЙЧИВ /СТАБИЛЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (stable economic
filter) – икономически филтър, извършващ инерционно преобразувание на
входно икономическо въздействие на дадена динамична икономическа система, когато за всяко ограничено входно икономическо въздействие x(t) филтрираното изходното въздействие y(t) е ограничено за всички t. Вж. икономическо
филтриране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (steady
/stable/ economic system) – икономическа система (в частност – система на
икономическо регулиране), която притежава и поддържа устойчиво /стабилно/
поведение на икономическата система. Разграничават се статичноустойчива /статично-стабилна/ икономическа система и динамичноустойчива /динамично-стабилна/ икономическа система.
УСТОЙЧИВА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (steady /stable/ economic system) (ки) – във:
динамично-устойчива /динамично-стабилна/ икономическа система;
статично-устойчива /статично-стабилна/ икономическа система;
устойчива /стабилна/ икономическа система;
устойчива /стабилна/ колебателна икономическа система;
устойчива /стабилна/ по Ляпунов, А. М. дискретна динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа
система);
устойчива /стабилна/ по Ляпунов, А. М. непрекъсната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчива /стабилна/ регулаторна икономическа система (вж. динамично равновесие на икономическата система);
устойчива /стабилна/ управленска икономическа система (вж. динамично равновесие на икономическата система).
УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИЯ
(stable economic stratification) – вж. стратифицирана икономическа система.
УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stable oscillating economic system) – една от разновидностите на колебателната икономическа система. В нея се осъществява устойчивоколебателен икономически процес* (stable-oscillating economic process). Предавателната функция на устойчивата колебателна икономическа система* (transfer function of the stable oscillating economic system) има вида
W (s) =

K
,
(TS ) + 2ξTS + 1
2

където T е постоянна по отношение на времето, а ξ е относителният коефициент на затихването на икономическите колебания* (relative attenuator
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor of the economic oscillations). Динамичните свойства на устойчивоколебателната икономическа система се описват с помощта на диференциалното уравнение от втори ред

d 2 x2
dx
T
+ 2ξT 2 + x2 = kx1 ,
2
dt
dt
2

където k е коефициентът на усилване на икономическата система (коефициентът на предаване на икономическата система). Амплитудната фазова
характеристика на устойчивата колебателна икономическа система*
(gain-phase characteristic of the stable oscillating economic system) се определя от
израза
−i arctg

k

W (is ) =

2

2 2

2

2

(1 − ω T ) + 4ξ ω T

2

e

2 ξTω
1− ω 2T 2

,

а нейният модул, който е амплитудната честотна характеристика на устойчивата
колебателна
икономическа
система*
(gain-frequency
characteristic of the stable oscillating economic system) – от израза
A=

k
(1 − ω2T 2 ) 2 + 4ξ 2 ω2T 2

.

Съответствуващият им аргумент
θ(ω) = −i arctg

2ξTω
1 − ω 2T 2

е фазовата честотна характеристика на устойчивата колебателна икономическа система* (phasic-frequency characteristic of the stable oscillating
economic system). От своя страна импулсната преходна функция на устойчивата колебателна икономическа система* (pulse transition /transient/
function of the stable oscillating economic system) се представя от израза
ξ

 1 − ξ2
− t
1 − ξ2
1
T

h(t ) = k 1 −
e sin
t + arctg
2

T
ξ
1− ξ




 .



УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М. ДИСКРЕТНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stable according to Liapunov
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------discrete dynamic economic system) – вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система.

УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М. НЕПРЕКЪСНАТА
ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stable according to
Liapunov continuous dynamic economic system) – вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система.
УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stsble regulation economic system) – вж. динамично равновесие на икономическата система.
УСТОЙЧИВА /СТАБИЛНА/ УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stsble management /control/ economic system) – вж. динамично равновесие на икономическата система.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (steady
/stable, persistent/ economic behaviour) – същото като устойчиво /стабилно/ поведение на икономическата система. Разграничават се статично-устойчиво
/статично-стабилно/ икономическо поведение и динамично-устойчиво
/динамично-стабилно/ икономическо поведение.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (steady
/stable, persistent/ economic behaviour) (ки) – във:
динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ икономическо поведение
(същото като динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ поведение на икономическата система);
устойчиво /стабилно/ икономическо поведение (същото като устойчиво
/стабилно/ поведение на икономическата система);
статично-устойчиво /статично-стабилно/ икономическо поведение (същото като статично-устойчиво /статично-стабилно/ поведение на икономическата система).
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (stable
economic equilibrium) – икономическо равновесие, при което траекторията на
движението на динамичната икономическа система (вж. фазова траектория
на икономическата система) необратимо се установява върху точката на
икономическия покой. Вж. икономическо равновесие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (stable economic solution) (ки) – във:
равномерно-устойчиво икономическо решение (същото като равномерно-устойчиво решение на икономическата система; вж. равномерна устойчивост на икономическата система).
Y-УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ* (y-stable
economic solution) – вж. устойчивост по части от променливите на икономическата система.
Y-УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (y-stable
economic solution) (ки) – във:
асимптотично y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост
по части от променливите на икономическата система);
равномерно-y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по
части от променливите на икономическата система);
y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по части от
променливите на икономическата система).
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ОБЩО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (stable general microeconomic market equilibrium) – вж.
неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., ДВИЖЕНИЕ НА
ДИСКРЕТНАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (stable
according to Liapunov motion of the discrete dynamic economic system) – вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., ДВИЖЕНИЕ НА
НЕПРЕКЪСНАТАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(stable according to Liapunov motion of the continuous dynamic economic system)
– вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., ИКОНОМИЧЕСКО
РЕШЕНИЕ* (according to Liapunov stable economic solution) – същото като устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., ИКОНОМИЧЕСКО
РЕШЕНИЕ (according to Liapunov stable economic solution) (ки) – във/
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение
(същото като експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на
икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по
А. М. Ляпунов);
устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение (същото като устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., РЕШЕНИЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (according to Liapunov stable solution of
the economic system), устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение,
– вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М., РЕШЕНИЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (according to Liapunov stable solution of
the economic system) (ки) – във:
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система
(вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (steadi /stable, persistent/ behaviour of the economic system), устойчиво /стабилно/ икономическо поведение, – поведение на икономическата система с предварително определени параметри (към даден момент или
към дадени моменти във времето), изработени в процеса на управлението на
икономическата система (което е или обективно-осъществяващо се, или субективно-организирано) и удовлетворяващи целта на нейното функциониране,
които системата може реално да постига и да поддържа, като и чрез икономическо регулиране да отстранява отклоняващите я от него външни и вътрешни
въздействия. Това означава, че е налице устойчивост /стабилност/ на икономическата система. Устойчивото (стабилното) поведение на икономическата
система се изразява и се идентифицира чрез множеството от изходни параметри (чрез изхода) yº, към чието постигане тя целенасочено се стреми. Разграничават се статично-устойчиво /статично-стабилно/ поведение на иконо29
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата система и динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ поведение
на икономическата система.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (steady / stable/ behaviour of the economic system) (ки) – във:
динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ поведение на икономическата система;
статично-устойчиво /статично-стабилно/ поведение на икономическата
система;
устойчиво /стабилно/ поведение на икономическата система.
УСТОЙЧИВО /СТАБИЛНО/ РЕШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (stable solution of the economic system) (ки) – във:
равномерно-устойчиво решение на икономическата система (вж. равномерна устойчивост на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ (stability; steadiness) (кд) – във:
абсолютна икономическа устойчивост (същото като абсолютна устойчивост на икономическата система);
абсолютна устойчивост на икономическата система;
абсолютна устойчивост на непрекъснатата нелинейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
адаптационна динамична устойчивост на икономическата система;
алгебричен критерий за икономическа устойчивост (същото като алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система; вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система (вж.
критерии за устойчивост на икономическата система);
асимптотична икономическа устойчивост (вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
асиптотична условна устойчивост на икономическата система (вж. условна устойчивост на икономическата система);
асимптотична устойчивост на икономическата система;
граница на устойчивостта на икономическата система;
динамична устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
динамична устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение;

30

1650

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система;
динамична устойчивост /стабилност/ при икономическо самообучение;
динамична устойчивост /стабилност/ при икономическо самоорганизиране;
динамична устойчивост /стабилност/ при икономическо саморегулиране;
динамична устойчивост /стабилност/ при икономическо самоусъвършенствуване;
експоненциална абсолютна икономическа устойчивост (вж. абсолютна устойчивост на икономическата система);
експоненциална условна икономическа устойчивост (същото като експоненциална условна устойчивост на икономическата система; вж. условна устойчивост на икономическата система);
експоненциална условна устойчивост на икономическата система (вж.
условна устойчивост на икономическата система);
ентропийна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
задача за устойчивост /стабилност/ в икономическа област;
запас от устойчивост /стабилност/ на икономическата система (вж. и
преходен икономически процес);
изолационна динамична устойчивост на икономическата система;
икономическа система с адаптационна динамична устойчивост;
икономическа устойчивост /стабилност/ (същото като устойчивост
/стабилност/ на икономическата система);
икономическа устойчивост /стабилност/ по Лагранж, Ж. (същото като
устойчивост на икономическата система по Ж. Лагранж);
икономическа устойчивост /стабилност/ по Ляпунов, А. М. (същото като
устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
икономическа устойчивост /стабилност/ по Пуасон, С. (същото като устойчивост на икономическата система по С. Пуасон);
икономическа устойчивост /стабилност/ по части от променливите
(същото като устойчивост по части от променливите на икономическата
система);
икономическа устойчивост /стабилност/ при постоянно-действуващи
нарушения (същото като устойчивост при постоянно-действуващи нарушения
в икономическата система);
квадратичен критерий за абсолютна икономическа устойчивост (вж.
абсолютна устойчивост на икономическата система);
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерии за икономическа устойчивост (същото като критерии за устойчивост на икономическата система);
критерии за устойчивост на икономическата система;
критерий за икономическа устойчивост по Михайлов, А. В. (вж. критерии за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Найквист, Х. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Раус, Е. (вж. критерии за
устойчивост на икономическата система);
критерий за икономическа устойчивост по Хуруиц, А. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система);
критерий на устойчивостта на икономическата система;
механизъм на динамичната устойчивост на икономическата система;
минимална икономическа устойчивост (вж. абсолютна устойчивост
на икономическата система);
монотонна ентропийна устойчивост на икономическата система (вж.
ентропийна устойчивост на икономическата система);
област на устойчивостта на икономическата система
равномерна икономическа устойчивост (същото като равномерна устойчивост на икономическата система);
равномерна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
статична устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
статична устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение
статична устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата
система (същото като статична устойчивост на икономическото поведение);
условия за устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
условна икономическа устойчивост (същото като условна устойчивост на
икономическата система);
условна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
устойчивост /стабилност/ на валутнопазарното равновесие (в межд.);
устойчивост /стабилност/ на дискретната динамична икономическа
система;
устойчивост /стабилност/ на икономическата система (същото като
икономическа устойчивост);
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Лагранж, Ж.;
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Ляпунов, А.
М.;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Пуасон, С.;
устойчивост /стабилност/ на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
устойчивост /стабилност/ на нарушеното движение в икономическата
система;
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата динамична икономическа
система;
устойчивост /стабилност/ на непрекъсната линейна динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система);
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата нелинейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчивост /стабилност/ на общото микроикономическо пазарно
равновесие (вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
устойчивост /стабилност/ на олигополната ситуация;
устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система
(същото като устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение);
устойчивост /стабилност/ по Ляпунов, А. М. на икономическа точка
(същото като устойчивост по А. М. Ляпунов на точка на икономическата
система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчивост /стабилност/ по Ляпунов, А. М. на точка на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчивост /стабилност/ по части от променливите на икономическата система;
устойчивост /стабилност/ при постоянно-действуващи нарушения в
икономическата система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ИГРА (economic game stability) – принцип на оптималността в икономическата игра,
който отразява по някакъв начин устойчивостта на икономическата ситуация (economic situation stability) (респ. на множеството от икономически ситуации). Разграничават се φ-, ψ-, k- и M-устойчивост. (1) φ-устойчивостта в
икономическата игра (economic game φ-stability) е типична за коалиционните
икономически игри. Свежда се до изпълнението на следното условие: дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата коалиция на интересите не е заинтересована да се отклони от
своята коалиционна икономическа стратегия в определена ситуация, дори когато някои от коалициите се отклони от своята стратегия. (2) ψустойчивостта в икономическата игра (economic game ψ-stability) е принцип на устойчивостта в кооперативните икономически игри, който се отнася
до двойка, състояща се от (а) разбито на икономически коалиции множество от
участници в играта (играчи) I (вж. кооперативна икономическа игра във формата на функция на разбиване) (б) дележ по отношение на образуването на
нови икономически коалиции. Разбиването T = (T1, T2, …, Tm) на множеството
от участници I представлява коалиционна икономическа структура
(economic coalition structure). Да приемем, че I , v е кооперативна икономическа игра и че ψ е функцията, която съпоставя на всяка коалиционна икономическа структура T множеството от икономически коалиции ψ(T). Тогава
двойката (x, T), където x е дележът, е ψ-устойчива, ако

∑ xi ≥ v(S )
i∈S

за всички
S ∈ ψ (T ) и xi > v({i}),

когато {i} ∉ T . (3) k-устойчивостта в икономическата игра (economic game
k-stability) е частен случай на ψ-устойчивостта, когато в качеството на ψ(T) се
взема множеството от икономически коалиции, всяка от които се отличава с
някакъв елемент на T с не повече от k участника. (4) M-устойчивостта в
икономическата игра (economic game M-stability) е принцип на оптималността при кооперативните икономически игри, който формализира интуитивното
разбиране за устойчивост на образуването на икономически коалиции и дележи със значения v(T) на характеристичната икономическа функция на икономическата игра v на образуващите се икономически коалиции на T измежду
участниците (икономическите играчи) от T по отношение на възможни заплахи на една от коалициите против другите. За изясняването на този тип устойчивост се оперира с понятието за икономическа конфигурация (economic
configuration) (в икономическите игри). В разглеждания контекст икономическа конфигурация е двойката (x, T), където x = ( xi ) i∈I е вектор, който удовлетворява условието
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∑ xi = v(Tk ), k = 1, 2, …, m,
i∈Tk

а T = (T1, T2, …, Tm) е коалиционна икономическа структура. Когато
xi ≥ v({i}), i ∈ I ,

тогава (x, T) е индивидуално-рационална икономическа конфигурация
(individually-rational economic configuration) (в икономическите игри). Когато
векторът x удовлетворява условието

∑ xi = v(S )
i∈S

за всяка икономическа коалиция S ⊂ Tk , k = 1, 2, …, m, тогава (x, T) е коалиционно-рационална икономическа конфигурация (coalitionally-rational
economic configuration) (в икономическите игри). Когато
m

∑ v(Tk ) = v( I )
k =1

[при частен случай когато T = {I}], за всяка индивидуално рационална икономическа конфигурация (x, T) векторът x е дележ. От своя страна множеството
P( K , T ) = {i ∈ I | i ∈ Tk и Tk I K = Ο
/}
е множеството на икономическите партнъори (economic partners set) на
икономическата коалиция K ⊂ I в коалиционната структура T. Приемаме, че
(x, T) е коалиционно-рационална икономическа конфигурация и че K и L ⊂ I са
непресичащи се икономически коалиции. Тогава коалиционно рационалната
икономическа конфигурация (y, U), която удовлетворява условията

P ( K ;U ) I L = Ο
/,
yi > xi за всички i ∈ K ,
yi ≥ xi за всички i ∈ P( K ;U ),

се определя като заплаха на икономическата коалиция K срещу икономическата коалиция L. От своя страна контразаплаха на икономическата коалиция L срещу икономическата коалиция K е коалиционно-рационалната
икономическа конфигурация (z, V), която удовлетворява условията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------K ∉ P ( L;V ),
zi > xi за всички i ∈ P ( L;V ),
z i ≥ xi за всички i ∈ P( L;V ) I P( K ;U ).

Коалиционно-рационалната икономическа конфигурация (x, T) e M-устойчива,
ако за всяка двойка непресичащи се икономически коалиции K и L на всяка
заплаха на K срещу L съществува контразаплаха на L срещу K. Множеството
от всички M-устойчиви икономически конфигурации за коалиционната икономическа структура T може да се нарече M-устойчиво икономическо множество (M-stable economc set), като се означава с M(T). Чести са обаче случаите, когато икономическото множество M е празно и в такива случаи се разглежда множеството M 1(i ) , което се определя аналогично на M, но при следните
различия: (а) разглеждат се не само коалиционно-рационалните, но и всички
индивидуално-рационални икономически конфигурации; (б) допускат се само
заплахи и контразаплахи между едноелементните икономически коалиции, т.е.
само между отделните икономически играчи. Тогава може да се докаже, че
множеството M 1(i ) не е празно за всяка коалиционна икономическа структура.
Вж. теория на игрите в икономиката.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ В ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ (stsbility in economic range) (ки) – във:
задача за устойчивост в икономическа област.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ВАЛУТНОПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ* (stability /steadiness/ of foreign-exchange market equilibrium) (в межд.)
– перманентно привеждане на параметрите на валутния пазар (в межд.) към
равновесното му положение [към състоянието на валутнопазарно равновесие
(в межд.)] под въздействието на валутнопазарната конкуренция (в межд.).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ДИСКРЕТНАТА ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (discrete dynamic economic system stability)
– свойство (способност) на дискретна динамична икономическа система да се
стреми да премине от различни начални състояния към някакъв равновесен
(респ. стационарен) режим на поведение (движение) във времето. Твърде широк клас са дискретните динамични икономически системи, които могат да бъдат описани с разликови уравнения (difference equations) от вида
(1)

yt +1 = g ( yt ), t = 0, 1, 2, ...,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където

(

yt = yt(1) , yt( 2) , ..., yt( m )

)

е векторът на фазовите координати на икономическата система yt(i ) , който
еднозначно определя динамичното състояние на поведение на дискретната
икономическа система,

(

g ( y ) = g (1) ( y ), g ( 2) ( y ), ..., g ( m ) ( y )

)

е еднозначна вектор-функция, ограничена във всяко ограничено множество от
значения y, t е приемаща целочислени значения дискретна независима променлива на времето. В по-общия случай на дискретна икономическа система (по
отношение на който дискретната динамична икономическа система е частен
случай) вместо t дискретната независима променлива се изписва например с n
= 0, 1, 2, … Системата от уравнения (1) е дискретен аналог на автономна система от обикновени диференциални уравнения. Ще разглеждаме нейното решение в евклидовото пространство Cm = {yt}. На състоянието на покой в дискретната динамична икономическа система в Cm отговаря точката на икономическо равновесие (т.е. инвариантната икономическа точка) y0, за която е валидно тъждеството y0 ≡ g(y0). Обобщение на понятието за инвариантна икономическа точка е инвариантното икономическо множество M, за което от
yt ∈ M следва, че
yt +1 = g ( yt ) ∈ M .

Заместването yt = xt + y0 привежда системата (1) във вида
(2)

xt +1 = g ( xt + y 0 ) − y 0 = f ( xt ),

f (0) = 0, t = 0, 1, 2, ...

Решението y0 представлява ненарушеното движение на дискретната динамична икономическа система* (non-disturbed motion of the discrete dynamic
economic system). Уравненията (2) са уравнения на нарушеното движение на
дискретната динамична икономическа система* (disturbed motion of the
discrete dynamic economic system), а техните решения xi са самото нарушено
движение на системата (1). Ненарушеното решение на системата (2) е тривиалното решение x0 = 0.
Ненарушеното движение (1) е ненарушено устойчиво по А. М. Ляпунов
движение на дискретна динамична икономическа система* (stable
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------according to Liapunov motion of the discrete dynamic economic system) [т.е. налице е устойчива по А. М. Ляпунов дискретна динамична икономическа
система* (stable according to Liapunov discrete dynamic economic system)], ако
за всяко ε > 0 съществува такова λ(ε) > 0, щото при всички t ≥ 0 от x0 < λ (ε ) в

съответствие със системата (2) следва xt < ε , където xt е евклидовата икономическа норма. Освен това, ако lim xt при всяко x0, тогава ненарушеното
t →∞

движение (1) е ненарушено асимптотично-устойчиво движение на дискретната динамична икономическа система* (asymptotically-stable motion of the
discrete dynamic economic system) [на него съответствува асимптотичноустойчива дискретна динамична икономическа система* (asymptoticallystable discrete dynamic economic system)]. Ако за някое ε > 0 е невъзможно да се
подбере число λ(ε) > 0, което да удовлетворява горното определение, тогава
ненарушеното движение (1) е ненарушено неустойчиво по А. М. Ляпунов
движение на дискретна динамична икономическа система* (unstable
according to Liapunov motion of the discrete dynamic economic system) [или още
– неустойчива по А. М. Ляпунов дискретна динамична икономическа система* (unstable according to Liapunov discrete dynamic economic system)].
От тези определения следва, че въпросът за устойчивостта на ненарушеното движение на дискретната икономическа система (1) изцяло се решава
чрез изследването на устойчивостта на тривиалното решение на системата (2).
Затова по-долу се имат предвид само уравнения на нарушеното движение. В
случаите, когато тривиалното решение на системата (2) е устойчиво (респ.
асимптотично-устойчиво) при всякакви начални състояния x0 ∈ E m = {xn }, тогава е налице устойчивост (респ. асимптотична устойчивост) в цялост на дискретната динамична икономическа система; в случай че устойчивостта (респ.
асимптотичната устойчивост) е валидна само при x0 ∈ R, където R е някаква
едносвързана област на Em, тогава е налице устойчивост (респ. асимптотична
устойчивост) на дискретната динамична икономическа система в областта R.
Като най-общ метод за анализ на устойчивостта на дискретната динамична икономическа система може да бъде използван дискретния аналог на прекия
метод на А. М. Ляпунов. Той свежда задачата за изследване на устойчивостта
на системата (2) до изследване на свойствата на някаква функция на А. М. Ляпунов v(xt) и на нейната първа разлика
∆vt = vt +1 − vt = v [ f ( xt )] − v( xt ) = ∆ ( xt )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по траекторията на икономическата система (2). Икономическата функция
v(x) е положително (респ. отрицателно) определена, ако
(3)

v(0) = 0, v( x) > 0 (респ. v( x) > 0) при x ≠ 0.

Ако условието (3) се изпълнява не при всички x, а само при някоя област R,
която е околност на координатното начало, тогава е налице положително
(респ. отрицателно) определена функция v(x) в областта R. В основата на прекия метод на А. М. Ляпунов стоят известните три негови теореми, които са
приложими и към изследването на устойчивостта на дискретната динамична
икономическа система. Според първата теорема, ако в областта R(ρ), вътре в
която xt < ρ , функцията vt е положително определена и ако нейната първа
разлика ∆vt по траекторията на икономическата система (2) е неположителна,
тогава решението на системата (2) е устойчиво по А. М. Ляпунов. Според втората теорема, ако при наличието на същите предположения за функцията vt
нейната първа разлика ∆vt по траекторията на икономическата система (2) е
отрицателна, тогава решението на системата (2) е асимптотично устойчиво. От
първата (респ. от втората) теорема следва, че: (а) ако условията на първата
(респ. на втората) теорема са изпълнени в областта R(ρ), която е зададена с неравенството vt < ρ, тогава тривиалното решение на икономическата система (2)
е устойчиво (респ. е асимптотично-устойчиво) в R; (б) ако R = Em, vt → ∞, при
xt → ∞ и са изпълнени условията на първата (респ. на втората) теорема, тогава тривиалното решение на икономическата система (2) е устойчиво (респ. е
асимптотично-устойчиво) в цялост. Според третата теорема, ако в произволно
малка околност на координатното начало функцията vt приема отрицателни
значения и ако нейната първа разлика ∆vt по траекторията на икономическата
система (2) е отрицателно определена в областта R(ρ), вътре в която xt < ρ ,
тогава тривиалното решение на системата (2) е неустойчиво. Една от модификациите на първата и втората теорема е допълнителна четвърта теорема. Според нея, ако са изпълнени всички условия на първата теорема и следствията на
втората теорема и освен това L е ограничено икономическо множество от точки от Em, в които ∆vt = 0, тогава: (а) тривиалното решение на икономическата
система (2) е асимптотично устойчиво в цялост, ако L не съдържа други цели
траектории; (б) ако M е максимално инвариантно икономическо множество от
L, тогава всички решения на икономическата система (2) при t → ∞ се приближават неограничено към M.

39

1659

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (stability /steadiness, persistence/ of the economic system), икономическа
устойчивост, икономическа стабилност, – свойство на икономическата
система (в частност – на системата на икономическо регулиране) S да достига и да осъществява поведение (респ. множество от състояния на поведение) с
предварително определени параметри (към даден момент или към дадени моменти във времето), изработени в процеса на икономическото управление (което е или обективно-осъществяващо се, или субективно-организирано) и удовлетворяващи целта на нейното функциониране, както и чрез икономическо регулиране да отстранява външните и вътрешните въздействия, отклоняващи я от
предначертаното поведение. Посоченото поведение е устойчиво /стабилно/
икономическо поведение или още устойчиво /стабилно/ поведение на икономическата система. Устойчивото (стабилното) икономическо поведение се изразява и се идентифицира чрез множеството от изходни параметри (изход) yº,
към чието постигане системата целенасочено се стреми. Икономическа система S, която притежава посоченото свойството на устойчивост, може да се определи като устойчива /стабилна/ икономическа система. В такъв случай може да се говори за устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение,
т.е. за устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система. Разграничават се статична устойчивост на икономическата система и
динамична устойчивост на икономическата система. Вж.: граница на устойчивостта на икономическата система, запас от устойчивост на икономическата система, критерий на устойчивостта на икономическата система, област на устойчивостта на икономическата система, условия на устойчивостта на икономическата система, асимптотична икономическа устойчивост.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (stability /steadiness, persistence/ of the economic system) (ки) – във:
абсолютна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
абсолютна устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата нелинейна
динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата
динамична икономическа система);
адаптационна динамична устойчивост на икономическата система;
алгебричен критерий за устойчивост на икономическата система (вж.
критерии за устойчивост на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------асимптотична икономическа устойчивост (същото като асимптотична
устойчивост на икономическата система);
асимптотична устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
асиптотична условна устойчивост на икономическата система (вж. условна устойчивост на икономическата система);
граница на устойчивостта на икономическата система;
динамична икономическа устойчивост (същото като динамична устойчивост на икономическата система и като динамична стабилност на икономическата система);
динамична устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
динамична устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система (същото като динамична устойчивост на икономическото поведение);
експоненциална условна устойчивост на икономическата система (вж.
условна устойчивост на икономическата система);
ентропийна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
запас от устойчивост на икономическата система (вж. и преходен икономически процес);
изолационна динамична устойчивост на икономическата система;
икономическа устойчивост /стабилност/ (същото като устойчивост
/стабилност/ на икономическата система);
критерии за устойчивост на икономическата система;
критерий на устойчивостта на икономическата система;
механизъм на динамичната икономическа устойчивост (същото като механизъм на динамичната устойчивост на икономическата система);
механизъм на динамичната устойчивост на икономическата система;
монотонна ентропийна устойчивост на икономическата система (вж.
ентропийна устойчивост на икономическата система);
област на устойчивостта на икономическата система;
равномерна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
статична икономическа устойчивост (същото като статична устойчивост на икономическата система);
статична устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
условия за устойчивост на икономическата система;
условна устойчивост /стабилност/ на икономическата система;
устойчивост /стабилност/ на дискретната динамична икономическа
система;
41

1661

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------устойчивост /стабилност/ на икономическата система (същото като
икономическа устойчивост);
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Лагранж, Ж.;
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Ляпунов, А.
М.;
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Пуасон, С.;
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата динамична икономическа
система;
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата линейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата нелинейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчивост /стабилност/ по части от променливите на икономическата система;
устойчивост /стабилност/ при постоянно-действуващи нарушения в
икономическата система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ПО ЛАГРАНЖ, Ж. (according to Lagrange stability of the economic system), икономическа устойчивост по Ж. Лагранж, – икономическа устойчивост на точката x (респ. на траекторията f tx) на дадена динамична икономическа система f t, зададена в метричното икономическо пространство S, състояща се в това, че всички точки на траекториите f tx се съдържат в някакво предкомпактно икономическо пространство. В случай че S = Rn, тогава икономическата устойчивост по Ж. Лагранж може да се разглежда като ограниченост
на траекторията на състоянията на икономическата система. Ако при
всички t ⊂ R + (респ. при всички t ⊂ R − ) точката f tx се съдържа в някакво
предкомпактно икономическо пространство, тогава траекторията f tx (или точката x) може да се нарече положително устойчива по Ж. Лагранж икономическа траектория /точка/* (according to Lagrange positively-stable economi
trajectory /point/) [респ. отрицателно устойчива по Ж. Лагранж икономическа траектория /точка/* (according to Lagrange negatively-stable economi
trajectory /point/)]. Ако се използва ергодичната теорема на Г. Биркхоф и А.
Я. Хинчин (Birkhoff and Hinchin theorem), може да се каже, че ако икономическото множество S е пълно, тогава заключената положително-устойчива
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. отрицателно-устойчива) по Ж. Лагранж икономическа траектория съдържа поне едно минимално икономическо множество. От своя страна всяка
точка на минималното икономическо множество представлява рекурентна
икономическа точка.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ПО ЛЯПУНОВ, А. М.* (economic system stability according to Liapunov),
икономическа устойчивост по А. М. Ляпунов, на дадена точка (устойчивост
по А. М. Ляпунов на икономическа точка) – равностепенна икономическа непрекъснатост на семейство от икономически изображения
{ ft } : E → E, t ∈ G + ,

на някакво икономическо пространство E в икономическа точка (представяща състоянието на дадена динамична икономическа система), където G+ е
множеството на неотрицателните числа (на реалните числа G = R или на целите числа G = Z) (вж. икономическо състояние). Икономическата устойчивост
по А. М. Ляпунов на дадена точка по отношение на семейството от икономически изображения { f t } : E → E , t ∈ G + , с придадена (с усвоена) икономическа
топология на равномерна сходимост на G+ е еквивалентна на непрекъснатостта в тази точка на изображението x a x(⋅) на нейната околност в множеството
от икономически функции x(·۟), определени с формулата x(t) = ft(x). Устойчивостта по А. М. Ляпунов на икономическа точка (according to Liapunov stability of economic point) [или още – устойчивостта по А. М. Ляпунов на точка на икономическата система (according to Liapunov stability of point of the
economic system)] по отношение на икономическо изображение е нейна (на
точката) устойчивост по А. М. Ляпунов по отношение на семейството от неотрицателни степени на това изображение. От своя страна устойчивостта по А.
М. Ляпунов на дадена икономическа точка по отношение на динамичната икономическа система f t е нейна (на точката) устойчивост по А. М. Ляпунов по
отношение на семейството от изображения { f t }, t ∈ G + . Аналогично на това,
устойчивостта по А. М. Ляпунов на зададено в пространството t0 + Z+ икономическо решение x( ) на уравнението x (t + 1) = gt.x(t) е устойчивост по А. М.
Ляпунов на икономическата точка x0(t0) по отношение на семейството от икономически изображения
det

{ f t = g t0 + t ...g t0 +1 .g t0 }, t ∈ Z + .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Устойчивостта по А. М. Ляпунов на зададено в пространството t0 + Z+ решение
x(·۟) на диференциалното уравнение dx/dt = f (x, t) e устойчивост по А. М.
Ляпунов на икономическата точка x0(t0) по отношение на семейството от
икономически изображения
{ X (t 0 + t , t 0 )}, t ∈ R + .

Устойчивостта по А. М. Ляпунов на зададено в пространството t0 + Z+ решение
y(·۟) на диференциалното уравнение от m-ти порядък
y

(m)

 dy d 2 y
d m −1 

= g  y, , 2 , ..., m −1 , t 
dt
 dt dt


е икономическа устойчивост по А. М. Ляпунов на зададеното в t0 + Z+ решение

dy (⋅) d 2 y (⋅)
d m −1 (⋅) 

,
,
...,
x (⋅) =  y (⋅),
2
m −1 
dt
dt
dt



на съответното диференциално уравнение от първи порядък dx/dt = f (x, t), където
x = ( x1 , x2 , ... xm ),
f ( x, t ) = ( x1 , x2 , ... xm , g ( x1 , x2 , ... xm , t )).

В тези случаи се оперира с понятието за устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение* (according to Liapunov stable economic solution) [или още –
с устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система* (according to Liapunov stable solution of the economic system)]. В разглеждания
контекст под икономическо решение (economic solution) се разбира решение
на диференциалното уравнение, описващо (моделиращо) поведението на дадената динамична икономическа система. От своя страна управленското икономическо решение (management economic decision; или само – economic
decision) е частен случай на икономическото решение въобще. По-долу са посочени няколко определения на различни случаи на икономическа устойчивост
по А. М. Ляпунов, основаващи се върху известни в математическата теория на
устойчивостта по А. М. Ляпунов положения.
Първо. Дадено е диференциалното уравнение dx/dt = f (x, t), което моделира определена динамична икономическа система и където x принадлежи на nмерното нормирано икономическо пространство E. Тогава решението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------x0 (⋅) : t 0 + R + → E

на това уравнение е устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение, ако
за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0, щото за всяко x ∈ E , удовлетворяващо
неравенството

x − x0 (t 0 ) < δ,
решението x(·۟) на задачата на О. Коши (приложена към икономическата
система)

dx
= f ( x, t ), x(t 0 ) = x
dt
е единственото, определено в t0 + R+, което при всяко t ∈ t 0 + R + удовлетворява
неравенството

x(t ) − x0 (t ) < ε .
Освен това, ако се намери такова δ0 > 0, щото за всяко решение x(·۟) на
уравнението x = f (x, t), началното значение на което удовлетворява
неравенството
x(t 0 ) − x0 (t 0 ) < δ 0 ,
има място равенството
lim x(t ) − x0 (t ) = 0

t →∞

(респ. има място неравенството
1
ln x(t ) − x0 (t ) < 0,
t →∞ t
lim

като се предполага че ln 0 = – ∞), тогава x0(·۟) е устойчиво по А. М. Ляпунов
икономическо решение, респ. е експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение* (according to Liapunov exponentially-stable
economic solution) [или още – експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов
решение на икономическата система* (according to Liapunov exponentiallystable solution of the economic system)]. Решението на уравнението
dx
= f ( x, t ),
dt
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където x ∈ R n или x ∈ C n , е устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение [респ. е асимптотично-устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение* (according to Liapunov asymptotcally-stable economic solution), т.е. е
асимптотично-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата
система* (according to Liapunov asymptotcally-stable solution of the economic
system)], или пък е експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение, ако това решение (в различните му разновидности) става устойчиво в резултат на придаване (налагане, присвояване) на някаква икономическа
норма на пространството Rn (респ. на пространството Cn). Посоченото свойство на решението не зависи от избора на икономическата норма.
Второ. Дадено е икономическото изображение f : S → S, където (S, d) е
метрично икономическо пространство с икономическа норма d. Тогава x0 ∈ S
е икономически устойчива по А. М. Ляпунов точка по отношение на изображението f, ако за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0, щото за всяко x ∈ S , което удовлетворява неравенството d(x, x0) < δ, е изпълнено неравенството d(f tx, f
t
x0) < ε за всяко t ∈ N . Освен това, ако съществува такова δ > 0, щото за всяко
x ∈ S , което удовлетворява неравенството d (x, x0) < δ0, има място равенството
lim d ( f t x, f t x0 ) = 0

t →∞

(респ. има място неравенството
1
ln d ( f t x, f t x0 ) < 0),
t →∞ t
lim

тогава x0 е асимптотично-устойчива (респ. е експоненциално-устойчива) икономическа точка по отношение на изображението f. Приемаме по-нататък, че е
дадено икономическото изображение f на компактното топологично икономическо пространство S в себе си. Тогава x0 ∈ S е устойчива по А. М. Ляпунов
икономическа точка, респ. е асимптотично-устойчива по А. М. Ляпунов
икономическа точка* (according to Liapunov asymptotcally-stable economic
point) [или още – асимптотично-устойчива по А. М. Ляпунов точка на икономическата система* (according to Liapunov asymptotcally-stable point of the
economic system)], ако тя става такава в резултат на придаване на пространството S на някаква икономическа метрика. Посоченото свойство на точката не
зависи от избора на метриката. Освен това, ако S е компактно диференцируемо
икономическо многообразие, тогава x0 ∈ S е експоненциално устойчива икономическа точка по отношение на изображението f : S → S, ако тя става такава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в резултат на придаване на пространството S на някаква риманова икономическа метрика. Посоченото свойство на точката не зависи от избора на римановата метрика на S.
Трето. Дадено е диференциалното уравнение
dx
= f ( x, t ),
dt

където x принадлежи на линейното /векторното/ топологично икономическо пространство (linear /vectorial/ topologic economic srace) E. Тогава решението
x0 (⋅) : t 0 + R + → E

на това уравнение е устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение, ако
за всяка околност на нулата U ⊂ E икономическото множество на тези x ∈ E ,
за които решението x(·) на задачата на О. Коши:
(а)

dx
= f ( x, t ),
dt

(б) x(t0) = x е единствено,
(в) определено е в t0 + R+ и (г) при всяко t ∈ t 0 + R + удовлетворява съотношението x(t ) − x0 (t ) ⊂ U ,
(д) е околност на точката x0(t0) в пространството E.

Ако освен това се намери такава околност V0 ⊂ E на точката x0(t0), щото
за всяко решение x(·) на диференциалното уравнение
dx
= f ( x, t ),
dt

което удовлетворява условието x(t 0 ) ⊂ V0 , е валидно равенството
lim ( x(t ) − x0 (t )) = 0

t →∞

(респ. е валидно равенството
lim eαt ( x(t ) − x0 (t )) = 0

t →∞
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за някои α > 0), тогава x(·) е асимптотично-устойчиво (респ. е експоненциалноустойчиво) икономическо решение. В случай че икономическото пространство
E е нормирано, това определение се формулира по същия начин, както това е
направено в положение първо, ако в качеството на икономическа норма |·| се
вземе коя да е норма, която се съгласува с икономическата топология на
пространството E.
Четвърто. Дадено е диференциалното уравнение
dx
= f ( x, t )
dt

в риманово икономическо многообразие U (модели на което са евклидовото
икономическо пространство или хилбертовото икономическо пространство)
или при по-общ случай – във финслеровото икономическо многообразие, U
(модел на което е нормираното икономическо пространство); разстоянието в U
се означава чрез d (·,·). Решението
x0 (⋅) : t 0 + R + → U

на това диференциално уравнение е устойчиво по А. М. Ляпунов икономическо решение, ако за всяко ε > 0 съществува такова δ > 0, щото за всяко x ∈U ,
което удовлетворява неравенството d(x(t), x0(t)) < δ, решението x(·) на задачата
на О. Коши
(а)

dx
= f ( x, t ),
dt

(б) x(t0) = x е единствено,
(в) определено е в t0 + R+ и
(г) при всяко t ∈ t 0 + R + удовлетворява неравенството d ( x(t ), x0 (t )) < ε.

Ако освен това се намери такова δ0 > 0, щото за всяко решение x(·) на диференциалното уравнение
dx
= f ( x, t ),
dt

началното значение на което удовлетворява неравенството
d(x(t0), x0(t0)) < δ0,

е валидно равенството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lim d ( x(t ), x0 (t )) = 0
t →∞

(респ. е валидно неравенството
1
ln d ( x(t ), x0 (t )) < 0),
t →∞ t
lim

тогава x0(·) е асимптотично-устойчиво (респ. е експоненциално-устойчиво)
икономическо решение. По-нататък предполагаме, че е дадено диференциалното уравнение
dx
= f ( x, t )
dt

на компактното диференцируемо икономическо многообразие* (compact
differentiable economic manifold) Vn. Решението на това уравнение е устойчиво
(респ. е асимптотично-устойчиво или е експоненциално-устойчиво) по А. М.
Ляпунов икономическо решение, ако то става такова в резултат на придаване
(снабдяване) на многообразието Vn с някаква риманова икономическа метрика.
Посоченото свойство на решението не зависи от избора на римановата метрика
на V n.
Пето. Дадени са равномерното икономическо пространство E и икономическите изображения
f t : U → E , t ∈ G + , G = R или G = Z,
които са определени в отвореното икономическо множество U ⊂ E. Тогава
x0 ∈ U е устойчива по А. М. Ляпунов икономическа точка по отношение на
икономическите изображения { f t }, t ∈ G + , ако за всяко икономическо обкръжение W се намери такава околност V на икономическата точка x0, щото множеството на тези x ∈U , за които

( f t x, f t x0 ) ∈ W
при всяко t ∈ G + , е околност на точката x0 (вж. икономическа околност). Ако
освен това околността V0 на точката x0 е такава, че ( f t x, f t x0 ) ∈ W при всяко

t ∈ t ( x, W ) + R + ,
тогава x0 е асимптотично-устойчива икономическа точка. И по-нататък, ако E е
компактно топологично икономическо пространство, а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ft : U → E, t ∈ G + ,
е икономическо изображение, което е зададено в някакво открито множеството
U ⊂ E , тогава x0 ∈ U е устойчива (респ. е асимптотично устойчива) по А. М.
Ляпунов икономическа точка по отношение на семейството от изображения
{ f t }, t ∈ G + , ако тя става такава в резултат на придаване (присвояване) на
пространството E на тази единствена равномерна икономическа структура, ко1
ято се съгласува с икономическата топология на E.
1

Относно устойчивостта по А. М. Ляпунов вж.: Ляпунов, А. М. Собрание сочинений,
т. 2. Москва – Ленинград, 1956; Беллман, Р. Теория устойчивости решений диференциальных уравнений. М., 1954; Веретенников, И. Г. Устойчивость и колебания
нелинейных систем. Издательство “Наука”, М., 1984; Егоров, А. И. Основы теории
управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ПО ПУАСОН, С.* (according to Poisson stability of the economic system) –
свойство на точката x (респ. на траекторията f tx) на динамична икономическа
система, зададена в определено топологично икономическо пространство S,
състоящо се в това, че могат да се намерят такива последователности tk → + ∞
и τk → – ∞, щото
lim f tk x = lim f τ k x = x.

k →∞

k →∞

Това показва, че точката на икономическата устойчивост по С. Пуасон x е гранична икономическа точка на траекторията f tx (по-точно тя е α- или ωгранична икономическа точка). Всяка икономическа точка, която е устойчива
по С. Пуасон, е неблуждаеща икономическа точка* (non-walking economic
point) (в общия случай обаче неблуждаещата икономическа точка може и да не
е устойчива по С. Пуасон). Всяка неподвижна и всяка периодична икономическа точка, изобщо всяка рекурентна икономическа точка, са устойчиви по
С. Пуасон. Ако икономическото пространство S = R2 и динамичната икономическа система е гладка (т.е. ако е зададена чрез някакво векторно поле от
класа C1), тогава всяка икономическа точка, която е устойчива по С. Пуасон, е
или неподвижна, или периодична. При устойчивост по С. Пуасон динамичната
икономическа система се възвръща след определено време към изходното си
състояние или близо до него. Това произтича от теоремите на А. Пуанкаре и Х.
Хопф за възвръщането. В случай че се приложи теоремата на А. Пуанкаре за
възвръщането, може да се твърди, че ако динамичната икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е зададена в ограничена област на пространството Rn и мярката на А. Лебег е
негова инвариантна икономическа мярка, тогава устойчиви по С. Пуасон са
всички икономически точки, освен множеството от първата категория от икономически мерки на нулата. В случай че се приложи теоремата на Х. Хопф за
възвръщането (Hopf theorem of recurrence /recovering/), може да се твърди, че
ако динамичната икономическа система е зададена в произволна област на
пространството Rn и мярката на А. Лебег е инвариантна мярка на системата, то
всяка икономическа точка x, освен точките на някакво множество с мярка нула, е или устойчива по С. Пуасон, или е напускаща (отиваща си) точка, т.е. отдалечаваща се (дивергираща) в безкрайността, когато абсолютната стойност на
времето клони към безкрайност.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (stability of the economic graph) (ки) – във:
външна устойчивост на икономическия граф (същото като обща допирателност на икономическия граф; вж. теория на графите);
число на вътрешната устойчивост на икономическия граф (същото
като неплътност на икономическия граф; вж. теория на графите).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ* (steadiness /stability/ of the economic behaviour) устойчивост
/стабилност/ на поведението на икономическата система, – свойство на поведението на икономическата система (в т.ч. и на системата на икономическо регулиране, респ. и на системата на икономическо управление), при което
тя има способността да достига и да осъществява предварително определени
параметри на своя изход (към даден момент или към дадени моменти във времето), изработени в процеса на управлението на икономическата система
(което е или обективно-осъществяващо се или е субективно-организирано) и
удовлетворяващи целта на нейното функциониране, както и чрез икономическо
регулиране да отстранява външните и вътрешните въздействия, отклоняващи я
от тези параметри. Разграничават се статична устойчивост на икономическото поведение (статична стабилност на икономическото поведение) и динамична устойчивост на икономическото поведение (динамична стабилност
на икономическото поведение).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ (steadiness /stability/ of the economic behaviour) (ключова фраза) – във:
динамична устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение;
статична стабилност на икономическото поведение (същото като статична устойчивост на икономическото поведение);
устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКОТО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (microeconomic product-market
equilibrium stability) (в микр.) (*) – способност на системата от пазарни отношения да възвръща цената на икономическия продукт [пазарната продуктова
цена (в микр.)] и обемите на пазарното продуктово търсене (в микр.) и пазарното продуктово предлагане (в микр.) към равновесните им равнища [равновесната пазарна продуктова цена (в микр.), равновесното продуктово търсене (в микр.) и равновесното продуктово предлагане (в микр.)] в случай, че поради някакви причини (обикновено означавани като пазарни дефекти) бъдат
отклонени от тях. Инструменти за анализиране на устойчивостта на микроикономическото продуктовопазарно равновесие са динамичният паяжинообразен модел на продуктовото търсене и предлагане (dynamic cobwebal
model of the product demand and supply) (в микр.) и непрекъснатият динамичен модел на зависимостите между пазарното продуктово търсене и пазарното продуктово предлагане (continuous dynamic model of relations
between market product demand and market product supply) (в микр.).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКОТО
РАВНОВЕСИЕ (microeconomic equilibrium stability) (ки) – във:
устойчивост на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НАРУШЕНОТО ДВИЖЕНИЕ В
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (perturbed motion stability in economic
system) – устойчивост в икономическата система (в т.ч. и в системата на
икономическо регулиране, респ. ив системата на икономическо управление),
подложена на влиянието на нарушаващи (отклоняващи) въздействия (вж. нарушаващи икономически въздействия), които е невъзможно да бъдат отчетени
(измерени). За изследване на устойчивостта /стабилността/ на икономическата система при действието на нарушаващи въздействия могат да се използват методите на руския учен А. М. Ляпунов. С тяхна помощ се доказва, че ако
нулевото решение на системата от уравнения на нарушеното движение (въздействие) в икономическата система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dy s
= Ys (t , y1 , y 2 , ..., y n ), s = 1, 2, ..., n,
dt
е асимптотично устойчиво и икономическите функции

Ys (y1, y2, …, yn), s = 1, 2, …, n,
имат непрекъснати и ограничени по t частни производни, тогава нулевото решение на тази система от диференциални уравнения е устойчиво при влиянието на постоянни нарушаващи икономически въздействия (fixed disturbed
economic impacts /actions/). Вж. асимптотична устойчивост на икономическата система.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (continuous dynamic economic
system stability) – свойство (способност) на дадена непрекъсната динамична
икономическа система да се връща към изходния или към близък до него режим на поведение (движение) във времето. Движението на непрекъснатата
динамична икономическа система със съсредоточени параметри*
(continuous dynamic economic system with lumped parameters) се описва (моделира) от нормалната система от обикновени диференциални уравнения
(1)

dyi
= Yi (t , y1 , y 2 , ..., y n ), i = 1, 2, ..., n,
dt

респ. във векторно-матрична форма – от

(2)

dy
= Y (t , y ),
dt

където yi са променливите, описващи състоянието на поведението на непрекъснатата динамична икономическа система във времето,

y = (y1, y2, …, yn) и Y = (Y1, Y2, …, Yn)
са n-мерни вектор-стълбове. Да приемем, че η = η(t) е някакво предварително
(екзогенно) зададено частно решение на системата от диференциални уравнения (2), което описва ненарушеното движение на икономическата система, и
че трябва да бъде изследвана неговата устойчивост. Разликата x = y – η(t) е отклонението на решението на икономическата система (2) от η(t). Променливите

xi = yi – ηi, i = 1, 2, …, n,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------удовлетворяват уравненията на нарушеното движение на икономическата
система

dxi
= X i (t , x1 , x2 , ..., xn ), i = 1, 2, ..., n,
dt

(3)

респ. във векторно-матрична форма –

dx
= X (t , x),
dt

(4)
където

Xi (t, x1, x2, …, xn) =
= Yi (t, x1 + η1, x2 + η2, …, xn + ηn) – Yi (t, η1, η2, …, ηn),
а x = (x1, x2, …, xn) и X = (X1, X2, …, Xn) са n-мерни вектор-стълбове, като при
това X(t, 0) ≡ 0. Предполага се, че функциите Xi удовлетворяват условията за
съществуване и единственост на решението на системата (3).

Устойчиво и асимптотично устойчиво по А. М. Ляпунов движение на
непрекъснатата динамична икономическа система
При горните изходни условия могат да бъдат направени две определения
по А. М. Ляпунов за устойчивостта на непрекъснатата динамична икономическа система. Според първото определение ненарушеното движение η = η(t), 0 <
t < ∞, е ненарушено устойчиво по А. М. Ляпунов движение на непрекъснатата динамична икономическа система* (stable according to Liapunov motion
of the continuous dynamic economic system) [или още – налице е устойчива по
А. М. Ляпунов непрекъсната динамична икономическа система* (stable
according to Liapunov continuous dynamic economic system)] (със съсредоточени
параметри) при t → ∞, ако за всяко ε > 0 и t 0 ∈ (0, ∞) съществува такова
δ = δ (ε, t 0 ) > 0, щото за всички нарушени (смутени) движения на икономическата система, които удовлетворяват условието x(t 0 ) < δ, е справедливо неравенството x < (t ) < ε при всички t 0 ≤ t < ∞. В противния случай е налице

неустойчиво по А. М. Ляпунов движение на непрекъснатата динамична
икономическа система* (unstable according to Liapunov motion of the continuous dynamic economic system) [или още – неустойчива по А. М. Ляпунов
непрекъсната динамична икономическа система* (unstable according to
Liapunov continuous dynamic economic system)] (със съсредоточени параметри).
Под норма на вектора x тук се разбира евклидовата икономическа норма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

x =

∑ xi2 .
i =1

Според второто определение асимптотично-устойчиво движение на
непрекъснатата динамична икономическа система* (asymptotically-stable
motion of the continuous dynamic economic system) [на него съответствува
асимптотично-устойчивата непрекъсната динамична икономическа система* (asymptotically-stable continuous dynamic economic system)] (със съсредоточени параметри) е ненарушеното движение η = η(t) при t → ∞, ако то е устойчиво по А. М. Ляпунов и за всяко t 0 ∈ (0, ∞) съществува такова ∆ = ∆ (t 0 ),
при което за всички нарушени движения на икономическата система, удовлетворяващи условието x(t 0 ) < ∆(t 0 ), съществува границата lim x(t ) = 0. Сферата
t →0

x < (t 0 ) < ∆(t 0 ) при фиксирано t0 е област на разполагане на ненарушеното
движение на икономическата система. Ако областта на неговото разполагане е
цялото пространство – ∞ < xi < ∞, т.е. ако ∆ = ∞, тогава е налице ненарушено
движение в цялост на непрекъснатата динамична икономическа система*
(global /on the whole/ non-disturbed motion of the continuous dynamic economic
system). В разглеждания контекст под устойчива икономическа система (устойчивост на икономическата система) се подразбира не устойчивостта на
икономическата система изобщо, а устойчивостта на нейното движение (поведение).

Устойчивост на непрекъснатата линейна динамична икономическа
система
За изясняване на устойчивостта на непрекъснатата линейна динамична икономическа система* (continuous linear dynamic economic system
stability) под внимание се взема следното. За непрекъснатата линейна динамична икономическа система* (continuous linear dynamic economic system)
уравненията (4) имат вида

(5)

dx
= A(t ) x,
dt

където A(t) е n×n-размерна матрица, чиито елементи в общия случай са функции на времето. В случай че A(t) = A е постоянна матрица, тогава непрекъснатата линейна динамична икономическа система е с постоянни параметри и тя е
устойчива тогава и само тогава, когато характеристичните числа (собствените
значения) λj = λj(A) на матрицата A имат неположителни реални части
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6)

Re λj(A) ≤ 0, j = 1, 2, …, n,

тъй като характеристичните числа с нулева реална част допускат само прости
елементарни делители. Ако Re λj(A) < 0, тогава икономическата система е
асимптотично-устойчива. Характеристичните числа на матрицата A са корени
на нейното характеристично уравнение

(7)

∆(λ) = det (A – λE) = 0,

където E е единичната матрица. В случаите, когато уравненията имат високи
степени, те нямат общи изрази за корените и тогава важно значение имат критериите за икономическата устойчивост по Е. Раус, А. Хуруиц, А. В. Михайлов и Х. Найквист.
Сред случаите, когато матрицата A(t) е променлива, това означава, че непрекъснатата линейна динамична икономическа система е с променливи параметри. От този клас по-известни са системите с периодична матрица

(8)

A (t + ω) = A(t), ω > 0.

За непрекъснатата линейна динамична икономическа система с периодична
матрица нормираната при t = 0 фундаментална икономическа матрица на решенията (т.нар. икономически матрицант) има вида

(9)

X (t) = Φ (t).eΛt,

където Φ (t) е гладка на части ω-периодична неособена матрица, като Φ (t) = E
и Λ е постоянна матрица [твърдението е построено по теоремата на Г. Флоке
и А. М. Ляпунов (Floquet – Liapunov theorem)]. Матрицата X (ω) е матрица на
икономическата монодромия* (economic monodromy matrix), което означава,
че корените на нейното характеристично уравнение

(10)

det [X (ω) – ρE] = 0

са икономически мултипликатори (economic multipliers). Непрекъснатата
линейна динамична икономическа система с ω-периодична непрекъсната матрица е устойчива тогава и само тогава, когато всички характеристични числа
на матрицата на монодромията (т.е. икономическите мултипликатори) ρj са
разположени вътре в затворения единичен кръг |ρ| ≤ 1, тъй като мултипликаторите, които лежат на окръжността |ρ| = 1, допускат само прости елементарни
делители. За асимптотично устойчивата икономическа система е необходимо и
достатъчно, щото всички икономически мултипликатори да се намират строго
вътре в единичния кръг, т.е. когато |ρ| < 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук се привежда един от приближените методи за изчисляване на икономическите мултипликатори. Интервалът [0, ω] се разбива на m равни части с
помощта на точките t = tk, k = 0, 1, 2, …, m – 1. Приема се, че

∆ t k = t k +1 − t k =

ω
= h.
m

В диференциалните уравнения

dx
= A(t ) X , X (0) = E ,
dt
ω-периодичната матрица A(t) се замества с постоянна на части матрица

(11)

Ah (t ) = Ak при t k ≤ t < t k +1 , k = 0, 1, 2, ..., m − 1,

където
1
A=
h

t k +1

∫ A(t ) dt.

tk

С xh(t) се означава непрекъснатата икономическа матрица (continuous
economic matrix), която в точките на непрекъснатостта матрицата (11) удовлетворява диференциалното уравнение
dxh
= Ah (t ) X h .
dt

(12)

Тогава
(13)

X h (ω) = e hAm −1 e hAm − 2 ... e hA0 ;

(14)

lim X h (ω) = X (ω).
h →0

Тъй като корените ρˆ j (h) на характеристичното уравнение
det [ X h (ω) − ρˆ E ] = 0

(15)

са непрекъснати функции на параметъра h, то по силата на съотношението (14)
е валидно, че
(16)

lim ρ j (h) = ρ j , j = 1, 2, ..., n.
h →0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Чрез избор на достатъчно малко h от уравнението (15) могат да се определят
икономически мултипликатори ρj с произволна степен на точност.

Устойчивост на непрекъснатата нелинейна динамична икономическа
система
За изясняване на устойчивостта на непрекъсната нелинейна динамична икономическа система* (continuous non-linear dynamic economic system
stability) се взема под внимание следното. При изследване устойчивостта на
непрекъсната нелинейна динамична икономическа система* (continuous
linear dynamic economic system) с уравнения (4) могат да се използват формулираните от руския математик А. М. Ляпунов условия, при които задачата за
устойчивостта се решава при първо приближение. За да се постигне това, десните части на уравненията (3) се разгръщат в ред по степените на xi, след което
уравненията (4) се записват във вида
(17)

dx
= A(t ) x + ϕ (t , x),
dt

където φ (t, x) е непрекъсната вектор-функция от висши степени на x. Приемаме, че при случая с постоянна матрица A(t) = A равномерно по t се изпълнява
условието
(18)

lim
x →0

ϕ(t , x)
→ 0.
x

Системата от първо приближение
dx
= Ax
dt

на непрекъснатата нелинейна динамична икономическа система с постоянни
коефициенти (при постоянна матрица) е асимптотично устойчива, ако тривиалното решение x ≡ 0 на системата (17) е асимптотично устойчиво по А. М.
Ляпунов при t → ∞. Същото твърдение е валидно и при система с променливи
коефициенти [при променлива матрица A(t)].
При критични случаи, когато реалната част макар и на едно собствено
значение на матрицата A е равна на нула, уравнението от първо приближение
не дава отговор на въпроса за устойчивостта на цялата икономическа система.
За да се преодолее това затруднение, може да бъде използвана теоремата на
А. Андронов и А. Уит. Да приемем, че автономната икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dy
(19)
= f ( y)
dt
допуска ω-периодични решения η(t) ≡ η (t + ω). Тогава системата от първо
приближение има вида
(20)

dx
= f y′[η(t )]x,
dt

където
 ∂f ( y )
f y′ (η) =  i
 ∂y j


n




y = η 1

е ω-периодична матрица с размерност n×n. При тези изходни условия, ако системата от първо приближение (20) има един прост икономически мултипликатор, равен на единица, а останалите нейни икономически мултипликатори се
намират строго вътре в ограничения кръг (|ρ| < 1), тогава ω-периодичните решения η(t) на икономическата система (19) са устойчиви по А. М. Ляпунов при
t → ∞. Изследването на устойчивостта на непрекъснатите нелинейни динамични икономически системи чрез метода на първото приближение гарантира устойчивост само при достатъчно малки отклонения и не обхваща напълно
критичните случаи, а също така не е приложим и към икономически системи,
за които условието (18) не е изпълнено.
В качеството си на универсален метод за изследване на устойчивостта на
непрекъснатите нелинейни динамични икономически системи може да се използва прекият метод на А. М. Ляпунов. Той позволява да се получат условията за асимптотичната устойчивост на нелинейните икономически системи в
някои области и даже като цяло. Прекият метод се свежда до използването на
спомагателните функции на А. М. Ляпунов (Liapunov functions), а в неговата
основа стоят известните три теореми на А. М. Ляпунов (Liapunov theorems),
които могат да се формулират по отношение на автономните икономически
системи. Въз основа на първата теорема на А. М. Ляпунов (Liapunov first
theorems) може да се твърди, че ако за диференциалните уравнения (4) съществува такава икономическа функция v(x) ≥ 0, която става равна на нула в координатното начало, щото нейната пълна производна по време dv(x)/dt, получена
в уравненията (4), е неположителна или е равна на нула, тогава ненарушеното
движение y(t) на икономическата система (2) е устойчиво. Въз основа на вто-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рата теорема на А. М. Ляпунов (Liapunov second theorems) може да се твърди, че ако са изпълнени условията на първата теорема и ако функциите v(x) и
dv(x)/dt стават равни на нула само в координатното начало, тогава ненарушеното движение y(t) на икономическата система (2) е асимптотично устойчиво.
Въз основа на третата теорема на А. М. Ляпунов (Liapunov third theorems)
може да се твърди, че ако за диференциалните уравнения (4) съществува такава функция v(x), че нейната пълна производна по време dv(x)/dt, изведена в
уравненията (4), удовлетворява условията на втората теорема и в произволно
малка околност на координатното начало функцията v(x) може да приема отрицателни значения, ненарушеното движение y(t) на икономическата система
(2) е неустойчиво.
Сравнително по-пълно са изследвани методите на А. М. Ляпунов, които
могат да бъдат приложени към клас от непрекъснати нелинейни динамични
икономически системи, които се описват от диференциални уравнения, чиято
векторно-матрична форма има вида
(21)

dx
= Ax + bϕ(σ), σ = c * x,
dt

където A е постоянна матрица с размерност n×n, b и c са n-мерни постоянни
вектори, а φ(σ) е нелинейна функция на σ (със знака * е означено ермитовото
спрежение). За такъв тип икономически системи абсолютната устойчивост
може да бъде идентифицирана чрез използването на честотни методи. Под абсолютна устойчивост на непрекъснатата нелинейна динамична икономическа система* (absolute stability of continuous non-linear dynamic economic
system) от типа (21) се разбира нейната асимптотична устойчивост в цялост за
някакъв клас икономически нелинейности φ(σ). Класовете функции φ(σ) се задават чрез квадратични неравенства от вида
(22)

W (ϕ, σ) = αϕσ + βϕ 2 + γσ 2 ≥ 0,

където α, β и γ са някакви числа. Такъв клас е например
0 ≤ ϕ(σ).σ ≤ kσ 2 , k < ∞

или още
(23)

ϕσ − k −1ϕ 2 ≥ 0, k < ∞.

При изследването на абсолютната устойчивост на икономическите системи могат да бъдат използвани най-малко два подхода. Първият подход се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свежда до прилагането на прекия метод на А. М. Ляпунов в съчетание с метода
на матричните неравенства на В. А. Якубович и Калман, като се построява
функцията на А. М. Ляпунов от вида
σ

V ( x) = x * Hx + θ∫ ϕ (σ) dσ,
0

където H = H* е постоянна матрица с размерност n×n и θ – някаква постоянна,
които се избират от условията V > 0 и dV/dt < 0 за зададения клас икономически нелинейности φ(σ). При решаване на задачата за избора на матрицата H и на
параметъра θ се прилага специална процедура (наречена S-процедура, за която
е доказано, че не влошава резултатите), състояща се в това, че условието dV/dt
< 0 се заменя с условието dV/dt + W(φ, σ) < 0. Проблемът за избора на H и θ се
състои в намирането на условията за решаването на няколко честотни матрични неравенства, чрез които се налагат ограничения върху параметрите на икономическата система.
При втория подход се използва методът на интегралните оценки на В.
М. Пòпов (Popov integral values method) (румънски математик). При него
уравнението на икономическата система се записва в интегралната форма
 σ(t ) = σ 0 (t ) + u (t ),

t

u
(
t
)
=
−

∫ k (t − τ) ϕ (τ) dτ,
0


ϕ (t ) = ϕ[σ(t )],

(24)

където σ0(t) е реакцията на линейната част на икономическата система към ненулевите начални условия, u(t) – съставяща на решението на σ(t), която е обусловена от наличието на обратна икономическа връзка в нелинеен регулатор на
системата, k(t) – импулсната преходна икономическа характеристика на линейната част на системата. Предполага се, че k(t) удовлетворява условията
∞

(25)

∫
0

∞

k (t ) dt < ∞,

∫
0

dk (t )
dt < ∞.
dt

Когато
σ 0 = c * e At x(0), k (t ) = c * e At b,

тогава изразите (21) и (24) съвпадат. Уравнението (24) обаче е по-общо, тъй
като то обхваща случая на линейната част на динамична икономическа систе-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма с разпределени параметри. Методът на интегралните оценки на В. М.
Пòпов е основан върху съвместното изучаване на уравнението (24) и положителните икономически функционали от вида
t

(26)

dσ 

I = ∫ F  ϕ, σ, dt ,
dt 
0 

където
dσ 

F  ϕ, σ, 
dt 


е квадратична форма, чието съставяне се основава върху квадратичните връзки, удовлетворяващи входовете и изходите на икономическите нелинейности.
[Например за класа нелинейности, които са зададени с условието (23), може да
се приложи формата
dσ 

F  ϕ, σ,  = ϕ(σ − k −1ϕ) + θϕσ,
dt 


където θ е някаква положителна постоянна величина.] Вижда се, че аргументи
на формата
dσ 

F  ϕ, σ, 
dt 


са реалните икономически величини
ϕ, σ и

dσ
.
dt

Като смятаме, че те са независими, да пренесем със запазване на тяхната ермиdσ 
dσ

товост формата F  ϕ, σ,  върху комплексните значения на ϕ, σ и
. Полаdt 
dt

гаме
~ ~
~, σ
~ , pσ
~ ),
(27)
F ( p, ϕ
) = F (ϕ
където
~ = −χ( p ), p = iω.
σ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ е комплексна икономическа величина, p е имагинерен парамеВ тези изрази ϕ
тър, а χ( p ) = L{k (t )} е предавателната функция на линейната част от икономическата система, където със символа L(.) е означено икономическото преобразувание на П. Лаплас. Да предположим, че условието (25) е изпълнено. При
тези предпоставки, ако:
t

dσ 

(а) I = ∫ F  ϕ, σ, dt ≥ −ε 0 , където ε0 е такава някаква постоянна величиdt 
0 
на, зависеща от началните условия σ(0), щото ε0 → ∞ при σ(0) → ∞;
dσ 
dσ

(б) изразът F  0, σ,  е неотрицателна форма на σ и
;
dt 
dt

~ ~
~ за всички p =
(в) изразът F ( p, ϕ
) е отрицателно определена форма на ϕ
i ω, − ∞ ≤ ω ≤ ∞ ,

тогава икономическата система е абсолютно устойчива. С условието (в) се налагат ограничения върху честотната характеристика на линейната икономическа система χ(iω) във вид на честотно неравенство, чрез изпълнението на което се гарантира абсолютната устойчивост за зададения клас икономически
нелинейности.
В повечето от случаите разгледаните по-горе два подхода водят до еднакви условия на абсолютната икономическа устойчивост. И макар че вторият
подход да обхваща по-широк клас от икономически системи от типа на (24),
първият подход също има своето значение. Той може да бъде прилаган не само
към изследванията на устойчивостта на динамичните икономически системи,
но и за извеждане на условията на тяхната дисипативност, както и на други
техни свойства (вж. дисипативна икономическа система).
Като цяло, използването на честотните методи (като се има предвид теоремата на В. М. Пòпов) показва, че икономическата система (21), респ. системата (24), е абсолютно устойчива, ако: (а) φ(σ) е еднозначна непрекъсната
функция, принадлежаща към класа на икономическите нелинейности, определяни чрез условието (23); (б) линейната част на икономическата система е
асимптотично устойчива; (в) при всички − ∞ ≤ ω ≤ ∞ е валидно неравенството
(28)

k −1 + Re(1 + θiω ) χ (iω ) > 0,

където
χ( p ) = c * ( A − pE ) −1 b
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е предавателната икономическа функция на линейната част на икономическата система (21) [или χ( p ) = L{k (t )} за системата (24)], а θ е произволна постоянна, избирана от условието (28). Тези подходи могат да бъдат обобщени за
динамични икономически системи с много нелинейности
dx
= Ax + Bϕ (σ ), σ = C * x,
dt

(29)

където A, B и C са постоянни матрици с размерности съответно n×n, n×m и
m×n, а

ϕ (σ ) = ϕ j (σ j )
е m-размерният вектор на икономическите нелинейности. Икономическата
система (23) е абсолютно устойчива, ако: (а) φj(σj) са еднозначни непрекъснати икономически функции, които удовлетворяват условията
0 ≤ ϕ j (σ j ).σ j ≤ kσ 2j , k j < ∞, j = 1, 2, ..., m;

(30)

(б) при всички − ∞ ≤ ω ≤ ∞ е изпълнено неравенството
τK 0−1 + Re [τE + θiω] χ(iω) > 0,

(31)

където K 0 = diag{k j } е диагонална матрица, τ ≥ 0, θ – диагонални матрици,
избирани от условията за изпълнение на неравенството (31),
C * ( pE − A) −1 × Bχ( p )
– предавателната матрица на линейната част на икономическата система. В
математиката има разработени методи, които могат да бъдат използвани при
анализа на устойчивостта на динамични икономически системи с нестационарни, с нееднозначни (т.е. с хистеризисни) и с разривни нелинейности, на
икономически системи, които притежават множество от състояния на равновесие, както и на икономически системи с критерии за устойчивост, които отчитат такива характеристики като ограниченост на производните величини, мо1
нотонност, нечетност и други свойства на икономическите нелинейности.
1

Относно теорията на устойчивостта на непрекъснатите нелинейни системи вж.: Чезари, Л. Асимптотическое поведение и устойчивость решений обыкновенных дифференциальных уравнений. М., 1964; Веретенников, И. Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем. Издательство “Наука”, М., 1984; Егоров, А. И. Основы теории управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (stability of continuous dynamic
economic system) (ки) – във:
абсолютна устойчивост на непрекъснатата нелинейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата динамична икономическа
система;
устойчивост /стабилност/ на непрекъсната линейна динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система);
устойчивост /стабилност/ на непрекъснатата нелинейна динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА
ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (continuous linear dynamic
economic system stability) – вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА НЕЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (continuous nonlinear dynamic economic system stability) – вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА НЕСТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (economic stability of the non-stationary system) (ки) –
във:
условие за устойчивост на нестационарната икономическа система
(вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна
икономическа система със съсредоточени параметри).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ОБЩОТО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (stability of general microeconomic market
equilibrium) – вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно
равновесие.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ОЛИГОПОЛНАТА СИТУАЦИЯ
(oligopoly situatiuon stability) (в микр.) – устойчивост на продуктовата цена
при некоординиран олигопол (в микр.) (в условия на недостатъчна координация), породена от несигурността на олигополните фирми (в микр.) в това, как
техните конкуренти ще реагират на пазарното им поведение. Проявява се под
формата на пречупена крива на продуктовото търсене (в микр.).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ
(market equilibrium stability) (ки) – във:
устойчивост на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (steadiness /stability/ of the economic system behaviour) – същото като устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение.
Разграничават се статична устойчивост на поведението на икономическата
система (статична стабилност на поведението на икономическата система) и динамична устойчивост на поведението на икономическата система
(динамична стабилност на поведението на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (steadiness /stability/ of the economic system behaviour) (ки) – във:
динамична устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система (същото като динамична устойчивост на икономическото поведение);
статична устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата
система (същото като статична устойчивост на икономическото поведение);
устойчивост /стабилност/ на поведението на икономическата система
(същото като устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА ПРОДУКТОВОПАЗАРНОТО
РАВНОВЕСИЕ (product-market equilibrium stability) (ки) – във:
устойчивост на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.).
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (stability of the economic nanagement /control/ system)
(ки) – във:
ортогоналност на условията за инвариантност и условията за устойчивост на системата на икономическо управление (вж. комбинирана
система на икономическо управление).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ НА СТАЦИОНАРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (economic stability of the stationary system) (ки) – във:
условие за устойчивост на стационарната икономическа система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЛАГРАНЖ, Ж. (stability according
to Lagrange) (ки)– във:
икономическа устойчивост по Лагранж, Ж. (същото като устойчивост на
икономическата система по Ж. Лагранж);
устойчивост на икономическата система по Лагранж, Ж.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М. (stability according to Liapunov) (ки) – във:
икономическа устойчивост по Ляпунов, А. М. (същото като устойчивост
на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчивост /стабилност/ на икономическата система по Ляпунов, А.
М.;
устойчивост /стабилност/ по Ляпунов, А. М. на икономическа точка
(същото като устойчивост по А. М. Ляпунов на точка на икономическата
система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчивост /стабилност/ по Ляпунов, А. М. на точка на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М. НА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА (according to Liapunov stability of economic point) – същото като устойчивост по А. М. Ляпунов на точка на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЛЯПУНОВ, А. М. НА ТОЧКА НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (according to Liapunov stability of point of
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------the economic system), устойчивост по А. М. Ляпунов на икономическаточка, – вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов.

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО НАЙКВИСТ, Х. (Nikwist stability)
(ки) – във:
критерий за икономическа устойчивост по Найквист, Х. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО МИХАЙЛОВ, А. В. (Michailov stability) (ки) – във:
критерий за икономическа устойчивост по Михайлов, А. В. (вж. критерии за устойчивост на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ПУАСОН, С. (economic stability according to Poisson) (ки) – във:
икономическа устойчивост по Пуасон, С. (същото като устойчивост на
икономическата система по С. Пуасон);
устойчивост на икономическата система по Пуасон, С.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО РАУС, Е. (Routh stability) (ки) – във:
критерий за икономическа устойчивост по Раус, Е. (вж. критерии за
устойчивост на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ХУРУИЦ, А. (Hurwitz stability) (ки)
– във:
критерий за икономическа устойчивост по Хуруиц, А. (вж. критерии
за устойчивост на икономическата система).
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЧАСТИ ОТ ПРОМЕНЛИВИТЕ
(partially to variables stability) (ки) – във:
икономическа устойчивост по части от променливите (същото като устойчивост по части от променливите на икономическата система);
устойчивост /стабилност/ по части от променливите на икономическата система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПО ЧАСТИ ОТ ПРОМЕНЛИВИТЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (partially to variables stability of the
economic system), икономическа устойчивост по части от променливите, –
икономическа устойчивост по А. М. Ляпунов на решението x = 0 по отношение
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не към всички, а само към някои от променливите x1, x2, …, xk, k < n, на системата от диференциални уравнения
dxs
= X s (t , x1 , x2 , ..., xn ), s = 1, 2, ..., n,
dt

описваща поведението на дадена динамична икономическа система. С Xs(t, x)
са означени реални непрекъснати икономически функции, които в областта
k

t ≥ 0,

n

∑ xi2 ≤ H = const,
i =1

∑ x 2j < ∞,
j = k +1

удовлетворяват условията за съществуване и единственост на решението x (t;
t0, x0), като Xs (t, 0) ≡ 0, s = 1, 2, …, n, и всяко решение е определено за всички t
≥ t0 ≥ 0, при които
k

∑ xi2 ≤ H .
i =1

Приемаме, че са дадени
xi = yi при i = 1, 2, ..., k ,
xk + l = z j при i = 1, 2, ..., k , n = k + m, m ≥ 0,
k

y =

m

∑ yi2 , z =

∑ z 2j

i =1

j =1

n

x =

∑ xs2 .
s =1

Тогава решението x = 0 на икономическата система
dxs
= X s (t , x1 , ..., xn )
dt

е: (1) y-устойчиво икономическо решение* (y-stable economic solution), ако е
налице зависимостта
(∀ε > 0) (∀t 0 ∈ I ) (∃δ > 0) (∀x0 ∈ Bδ ) (∀t ∈ J + ),
y (t ; t 0 , x0 ) < ε ,

т.е. ако при всички произволно задавани числа ε > 0 (ε < H) и t0 ≥ 0 се намира
такова число δ (ε, t0) > 0, щото при всички нарушаващи въздействия върху икономическата система x0, които удовлетворяват условието x0 ≤ δ , и при
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------всички t > t0, за решението x (t; t0, x0) се изпълнява условието y ≤ ε; (2) y-

неустойчиво икономическо решение* (y-unstable economic solution), ако е
налице случай, противоположен на (1), т.е. ако
(∃ε > 0) (∃t 0 ∈ I ) (∀δ > 0) (∃x0 ∈ Bδ ) (∃t ∈ J + ),
y (t ; t 0 , x 0 ) ≥ ε ;
(3) равномерно y-устойчиво икономическо решение* (uniformly-y-stable
economic solution) (равномерно по t0), ако в определението (1) за всяко ε > 0
може да се избере число δ (ε), които не зависи от t0; (4) асимптотично yустойчиво икономическо решение* (asymptotically-y-stable economic
solution), ако то е y-устойчиво и за всяко t0 ≥ 0 съществува такова число δ1(t0) >
0, щото
lim y ( y; t 0 , x0 ) = 0 при x0 ≤ δ1 .

t →∞

Използвани са следните означения: I = (0, ∞); J+ е максималният десен интервал, където x (t; t0, x0) е определено;

Bδ = {x ∈ R n : x < δ }.
В определението (4) се предполага още, че решението на разглежданата система от диференциални уравнения съществува в [t0, ∞).

УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО САМООБУЧЕНИЕ (steadiness in economic self-teaching) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самообучение.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО САМООРГАНИЗИРАНЕ (steadiness in economic self-organization) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самоорганизиране.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО САМОРЕГУЛИРАНЕ (steadiness in economic self-regulation) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо саморегулиране.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (steadiness in economic self-perfection /selfrestructuralization, self-improvement/) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самоусувършенстване.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ (stability in uniformly-active disturbances) (ки) – във:
икономическа устойчивост при постоянно-действуващи нарушения (същото като устойчивост при постоянно-действуващи нарушения в икономическата система);
устойчивост при постоянно-действуващи нарушения в икономическата
система.
УСТОЙЧИВОСТ /СТАБИЛНОСТ/ ПРИ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (stability in
uniformly-active disturbances of tre economic sytem), икономическа устойчивост при постоянно-действуващи нарушения, – свойство на икономическото решение x0 (t ), t ≥ t 0 , на началната задача
dx
= f ( x, t ), x(t 0 ) = x0 , x ∈ R n ,
dt
на дадена динамична икономическа система (в частност – на дадена времеводинамична икономическа система), което се състои в това, че ако за всяко ε >
0 съществува такова δ > 0, щото за всяка точка y0, която удовлетворява неравенството |y0 – x0| < δ, и за всяко икономическо изображение g(x,t), което (а)
удовлетворява условието, че g и g′x са непрекъснати в множеството

Eε = {( x, t ) : t ≥ t 0 , | x − x0 (t ) | < ε},
и (б) удовлетворява условието
sup | g ( x, t ) − f ( x, t ) | < δ ,
( x , t ) ∈ Eε

решението y0(t) на началната задача

dy
= g ( y, t ), y (t 0 ) = y0 , y ∈ R n ,
dt
е определено при всички t ≥ t0 и удовлетворява неравенството

sup | y0 (t ) − x0 (t ) | < ε .
t ≥ t0

Ако под внимание се вземе теоремата за устойчивостта на П. Бол (Bohl
theorem of stability), може да се твърди, че ако началната задача на динамичната икономическа система
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dx
= f ( x, t ), x(t 0 ) = x0 , x ∈ R n ,
dt
има решение x0 (t ), t ≥ t 0 , което (а) удовлетворява условието, че f и f ′x са непрекъснати в Eε 0 при някакво ε0 > 0, (б) удовлетворява условието

sup f x′ ( x0 (t ), t ) < +∞
t ≥ t0

и (в) удовлетворява условието, според което икономическото изображение f е
диференцируемо по x в точките (x0(t), t) при t ≥ t0 (равномерно по отношение
на t ≥ t0), т.е.

sup
t ≥ t0

1
| f ( x0 (t ) + y, t ) − f ( x0 (t ), t ) − f x′ ( x0 (t ), t ) y | → 0 при y → 0,
| y|

тогава, за да бъде икономическото решение на тази начална задача устойчиво
при постоянно действуващи в икономическата система нарушения, е необходимо и достатъчно, щото горният особен икономически показател на системата от уравнения във вариациите на системата

dx
= f (x)
dt
по протежение на решението x0(t) да бъде по-малък от нула.

УСТРОЙСТВО (component) (кд) – във:
задаващо икономическо устройство (вж. програмен икономически
регулатор);
програмно икономическо устройство (вж. система на програмно икономическо управление);
регулиращо икономическо устройство вж. програмен икономически регулатор.
УСУКАН ЗАТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР* (torsional /twisted/
closed /joined/ economic circuit) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
УСУКАН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (torsional /twisted/ economic circuit)
(ки) – във:
усукан затворен икономически контур (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЪРДИЕ (diligence) (кд) – във:
запасово икономическо усърдие (същото като запасов трансцентитален
икотехномически субтипринос и като запасова икотехномическа ценност);
изпълнително икономическо усърдие (същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителна икотехномическа ценност);
икономическо усърдие (същото като трансцентитален икотехномически
субтипринос и като икотехномическа ценност);
икотехномическо усърдие;
продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически продукт);
продуктово икотехномическо усърдие;
работно икономическо усърдие (същото като работен трансцентитален
икотехномически субтипринос и като работна икотехномическа ценност);
работно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото
като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор));
работно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
работно усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
(същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор));
релативистична теория на усърдието;
субстатно икономическо усърдие (същото като субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и като субстатна икотехномическа
ценност);
сустатантно икономическо усърдие (същото като сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантна икотехномическа ценност);
сустатитно икономическо усърдие (същото като сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитна икотехномическа
ценност);
съзидателно икономическо усърдие (същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателна икотехномическа
ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
фактор));
съзидателно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор (същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия
производствен икотехномически фактор));
сътворително икономическо усърдие (същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сътворителна икотехномическа ценност);
творческо икономическо усърдие (същото като творчески трансцентитален икотехномически субтипринос и като творческа икотехномическа ценност);
творческо усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор));
творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор));
трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор);
трудово икотехномическо усърдие;
унисъзидателно икономическо усърдие (същото като унисъзидателен
трансцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателна икотехномическа ценност);
усърдие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усърдие);
усърдие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово
икотехномическо усърдие);
усърдие на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор));
усърдие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усърдие);
усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото
като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
усърдие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усърдие);
усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен икотехномически фактор));
физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен
икотехномически фактор);
физическо икотехномическо усърдие.
УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС* (diligence of the ecotechnomic stock) – същото като икотехномическо усърдие.
УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (diligence of the ecotechnomic stock) (ки) – във:
усърдие на икотехномическия запас (същото като икотехномическо усърдие);
усърдие на продуктовия икотехномически запас (същото като продуктово икотехномическо усърдие);
усърдие на трудовия икотехномически запас (същото като трудово икотехномическо усърдие);
усърдие на физическия икотехномически запас (същото като физическо
икотехномическо усърдие).
УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (diligence of the
ecotechnomic product) (ки) – във:
усърдие на производствения икотехномически продукт (същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЪРДИЕ НА ПРОДУКТОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (diligence of the product ecotechnomic stock) – същото като продуктово икотехномическо усърдие.
УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (diligence of the production ecotechnomic product) – същото като продуктово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
продукт).
УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (diligence of the production ecotechnomic factor) – същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор).
УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(diligence of the production ecotechnomic factor) (ки) – във:
работно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото
като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически фактор));
работно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
работно усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
(същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
фактор));
съзидателно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор (същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия
производствен икотехномически фактор));
творческо усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор));
усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор));
усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото
като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен икотехномически фактор)).
УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (diligence of
the labour ecotechnomic stock) – същото като трудово икотехномическо усърдие.
УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (diligence of the labour production ecotechnomic factor) – същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор).
УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (diligence of the labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
работно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото
като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (diligence of the physical ecotechnomic stock) – същото като физическо икотехномическо усърдие.
УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (diligence of the physical production ecotechnomic factor) –
същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен икотехномически фактор).
УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (diligence of the physical production ecotechnomic factor) (ки)
– във:
работно усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
(същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор (същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия
производствен икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор));
усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото
като физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен икотехномически фактор)).
УСЪРДНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (diligence ecotechnomic
assets) – вж. икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление.
УСЪРДНОСТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (diligence ecotechnomic conassets) – вж. икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление.
УТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed bitensivity of the economic growth), утвърден инбитензитет на икономическия растеж, (*) – битензитет на икономическия растеж bi ≥ 0,5y, който е общо понятие за утвърден фитензитет на икономическия растеж и утвърден котензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
положително участие fi ≥ 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, опреде78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y,
чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено
положително участие co ≥ 0,5y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на растежа в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на допълващия фактор
при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на инбитензитета на икономическия растеж и адибитензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения битензитет и темпа на растежа е утвърдената битензивност на икономическия растеж BI ≥ 0,5. Съставки на утвърдения битензитет са суперцялостният битензитет на икономическия растеж,
достатъчно-цялостният битензитет на икономическия растеж, предимственият битензитет на икономическия растеж, балансираният битензитет
на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдения битензитет (вж. икономическа форма) са утвърденият хомеотензитет на икономическия растеж, утвърденият
креатензитет на икономическия растеж, утвърденият ретензитет на икономическия растеж, утвърденият битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на утвърдения битензитет са още утвърденият битензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed bitensivity of the
product economic growth), утвърденият битензитет на факторовия икономически растеж* (confirmed bitensivity of the factor economic growth), утвърденият битензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed
bitensivity of the utility economic growth), утвърденият битензитет на
стойностния икономически растеж* (confirmed bitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен битензитет на икономическия растеж* (confirmed constant bitensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения постоянен фитензитет и утвърдения постянин котензитет на растежа и е понятие на стацио-
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарния икономически растеж) и утвърден променлив битензитет на икономическия растеж* (confirmed variable bitensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за утвърдения променлив фитензитет и утвърдения
променлив котензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable bitensivity of the economic
growth) и утвърден невремево-променлив битензитет на икономическия
растеж* (confirmed non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)].
Разновидности на утвърдения променлив битензитет са (а) утвърденият покачващ се битензитет на икономическия растеж* (confirmed raising bitensivity of the economic growth) (общо понятие за утвърден покачващ се фитензитет и утвърден покачващ се котензитет на растежа), което е утвърдено битензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ битензитет
на икономическия растеж* (confirmed subsiding bitensivity of the economic
growth) (общо понятие за утвърден спадащ фитензитет и утвърден спадащ котензитет на растежа), което е утвърдено суббитензивиране на икономическия
растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се
битензитет образуват понятието за утвърден неспадащ битензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding bitensivity of the economic growth)
[което е утвърдено несуббитензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubbitensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и
утвърденият спадащ битензитет образуват понятието за утвърден непокачващ
се битензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising bitensivity of
the economic growth) [което е утвърдено небитензивиране на икономическия
растеж* (confirmed unbitensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed bitertensivity of the economic growth), утвърден инбитертензитет на
икономическия растеж, (*) – битертензитет на икономическия растеж k ≥
0,5y, който е общо понятие за утвърден интертензитет на икономическия
растеж и утвърден екстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие m ≥ 0,5y на някакъв вътрешен фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие n ≥ 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната ро80
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ля на външения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология
на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка
на инбитертензитета на икономическия растеж и адибитертензитета на
икономическия растеж. Частното между утвърдения битертензитет и темпа на
растежа е утвърдената битертензивност на икономическия растеж K ≥ 0,5.
Съставки на утвърдения битертензитет са суперцялостният битертензитет
на икономическия растеж, достатъчно-цялостният битертензитет на икономическия растеж, предимственият битертензитет на икономическия
растеж, балансираният битертензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения битертензитет са утвърденият битертензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed bitertensivity of
the product economic growth), утвърденият битертензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed bitertensivity of the factor economic growth),
утвърденият битертензитет на полезностния икономически растеж*
(confirmed bitertensivity of the utility economic growth), утвърденият битертензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed bitertensivity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен битертензитет на икономическия растеж* (confirmed constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения постоянен интертензитет и утвърдения постянин екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив битертензитет на икономическия растеж* (confirmed variable bitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за утвърдения променлив интертензитет и утвърдения променлив екстертензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив
битертензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable
bitertensivity of the economic growth) и утвърден невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable
bitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив
битертензитет са (а) утвърденият покачващ се битертензитет на иконо-
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж* (confirmed raising bitertensivity of the economic growth)
(общо понятие за утвърден покачващ се интертензитет и утвърден покачващ се
екстертензитет на растежа), което е утвърдено битертензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ битертензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо
понятие за утвърден спадащ интертензитет и утвърден спадащ екстертензитет
на растежа), което е утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се
битертензитет образуват понятието за утвърден неспадащ битертензитет
на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding bitertensivity of the
economic growth) [което е утвърдено несуббитертензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubbitertensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ битертензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се битертензитет на икономическия растеж*
(confirmed unraising bitertensivity of the economic growth) [което е утвърдено
небитертензивиране на икономическия растеж* (confirmed unbitertensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extensivity of the economic growth), утвърден инекстензитет на икономическия растеж, (*) – екстензитет на икономическия растеж, който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие e ≥ 0,5y на някакъв екстензивен фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който
допълва утвърдения инекстензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият екстратензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология
на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка
на инекстензитета на икономическия растеж и адиекстензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения екстензитет и темпа на растежа е утвърдената екстензивност на икономическия растеж E ≥ 0,5. Съставки
на утвърдения екстензитет са суперцялостният екстензитет на икономичес82
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж, достатъчно-цялостният екстензитет на икономическия растеж, предимственият екстензитет на икономическия растеж, балансираният екстензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения екстензитет са утвърденият екстензитет
на продуктовия икономически растеж* (confirmed extensivity of the product
economic growth), утвърденият екстензитет на факторовия икономически
растеж* (confirmed extensivity of the factor economic growth), утвърденият
екстензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed extensivity of the utility economic growth), утвърденият екстензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed extensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен екстензитет на икономическия растеж* (confirmed constant extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърден променлив екстензитет на икономическия растеж*
(confirmed variable extensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив екстензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable extensivity of the economic growth) и утвърден невремево-променлив екстензитет
на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable extensivity of
the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив екстензитет са
(а) утвърденият покачващ се екстензитет на икономическия растеж*
(confirmed raising extensivity of the economic growth), което е утвърдено екстензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ екстензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding extensivity of the
economic growth), което е утвърдено субекстензивиране на икономическия
растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се
екстензитет образуват понятието за утвърден неспадащ екстензитет на
икономическия растеж* (confirmed unsubsiding extensivity of the economic
growth) [което е утвърдено несубекстензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubextensivition of the economic growth)], а утвърденият
постоянен и утвърденият спадащ екстензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising extensivity of the economic growth) [което е утвърдено неекстензивира-
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не на икономическия растеж* (confirmed unextensivition of the economic
growth)].
УТВЪРДЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed extertensivity of the economic growth), утвърден инекстертензитет
на икономическия растеж, (*) – екстертензитет на икономическия растеж,
който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие n ≥ 0,5y на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва позитивната роля на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения екстертензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият интертензитет на икономическия растеж. Разновидност е
на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на инекстертензитета на икономическия растеж и адиекстертензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения екстертензитет и темпа на растежа е утвърдената екстертензивност на икономическия
растеж N ≥ 0,5. Съставки на утвърдения екстертензитет са суперцялостният
екстертензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният екстертензитет на икономическия растеж, предимственият екстертензитет
на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения екстертензитет са утвърденият екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed extertensivity
of the product economic growth), утвърденият екстертензитет на факторовия икономически растеж* (confirmed extertensivity of the factor economic
growth), утвърденият екстертензитет на полезностния икономически
растеж* (confirmed extertensivity of the utility economic growth), утвърденият
екстертензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (confirmed constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив екстертензитет на икономическия
растеж* (confirmed variable extertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив екстертензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable extertensivity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив екстертензитет на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable extertensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив екстертензитет са (а) утвърденият покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (confirmed raising extertensivity of
the economic growth), което е утвърдено екстертензивиране на икономическия
растеж, и (б) утвърденият спадащ екстертензитет на икономическия
растеж* (confirmed subsiding extertensivity of the economic growth), което е
утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се екстертензитет образуват понятието за утвърден неспадащ екстертензитет на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding extertensivity of the economic growth) [което е
утвърдено несубекстертензивиране на икономическия растеж* (confirmed
unsubextertensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ екстертензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising
extertensivity of the economic growth) [което е утвърдено неекстертензивиране на икономическия растеж* (confirmed unextertensivition of the economic
growth)].

УТВЪРДЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed extratensivity of the economic growth), утвърден инекстратензитет
на икономическия растеж, (*) – екстратензитет на икономическия растеж,
който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие h ≥ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на екстратензивения фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения екстратензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият екстензитет на икономическия растеж. Разно85
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж) и адиекстратензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения екстратензитет и
темпа на растежа е утвърдената екстратензивност на икономическия растеж H ≥ 0,5. Съставки на утвърдения екстратензитет са суперцялостният екстратензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният екстратензитет на икономическия растеж, предимственият екстратензитет на
икономическия растеж, балансираният екстратензитет на икономичесикия
растеж.
Разновидности на утвърдения екстратензитет са утвърденият екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed extratensivity
of the product economic growth), утвърденият екстратензитет на факторовия икономически растеж* (confirmed extratensivity of the factor economic
growth), утвърденият екстратензитет на полезностния икономически
растеж* (confirmed extratensivity of the utility economic growth), утвърденият
екстратензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (confirmed constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив екстратензитет на икономическия
растеж* (confirmed variable extratensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив екстратензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable extratensivity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив екстратензитет на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable extratensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив екстратензитет са (а) утвърденият покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (confirmed raising extratensivity of
the economic growth), което е утвърдено екстратензивиране на икономическия
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, и (б) утвърденият спадащ екстратензитет на икономическия
растеж* (confirmed subsiding extratensivity of the economic growth), което е
утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се екстратензитет образуват понятието за утвърден неспадащ екстратензитет на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding extratensivity of the economic growth) [което е
утвърдено несубекстратензивиране на икономическия растеж* (confirmed
unsubextratensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ екстратензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising
extratensivity of the economic growth) [което е утвърдено неекстратензивиране на икономическия растеж* (confirmed unextratensivition of the economic
growth)].
УТВЪРДЕН ИНБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inbitensivity of the economic growth) – същото като утвърден битензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inbitertensivity of the economic growth) – същото като утвърден битертензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inextensivity of the economic growth) – същото като утвърден екстензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inextertensivity of the economic growth) – същото като утвърден екстертензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inextratensivity of the economic growth) – същото като утвърден екстратензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed incatensivity of the economic growth) – същото като утвърден катензитет на икономическия растеж.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕН ИНКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inqualitensivity of the economic growth) – същото като утвърден квалитензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inquantitensivity of the economic growth) – същото като утвърден квантитензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed incotensivity of the economic growth) – същото като утвърден котензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed increatensivity of the economic growth) – същото като утвърден креатензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inoptensivity of the economic growth) – същото като утвърден оптензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inretensivity of the economic growth) – същото като утвърден ретензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed intertensivity of the economic growth), утвърден реинтертензитет на
икономическия растеж, (*) – интертензитет на икономическия растеж,
който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие m ≥ 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия
растеж, който допълва утвърдения реинтертензитет до темпа на растежа y, е
субпреобладавщият екстертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Той е съставка на реинтертензитета на икономическия растеж и адиинтертензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения интертензитет и темпа на растежа е утвърдената интертензивност на икономическия
растеж M ≥ 0,5. Съставки на утвърдения интертензитет са суперцялостният
интертензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният интертензитет на икономическия растеж, предимственият интертензитет на
икономическия растеж, балансираният интертензитет на икономичесикия
растеж.
Разновидности на утвърдения интертензитет са утвърденият интертензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed intertensivity of
the product economic growth), утвърденият интертензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed intertensivity of the factor economic growth),
утвърденият интертензитет на полезностния икономически растеж*
(confirmed intertensivity of the utility economic growth), утвърденият интертензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed intertensivity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен интертензитет на икономическия растеж* (confirmed constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив интертензитет на икономическия
растеж* (confirmed variable intertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив интертензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable intertensivity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив интертензитет на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable intertensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив интертензитет са (а) утвърденият покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (confirmed raising intertensivity of the
economic growth), което е утвърдено интертензивиране на икономическия
растеж, и (б) утвърденият спадащ интертензитет на икономическия
растеж* (confirmed subsiding intertensivity of the economic growth), което е утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се интертензитет образуват
понятието за утвърден неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding intertensivity of the economic growth) [което е ут-
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------върдено несубинтертензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubintertensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ интертензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се
интертензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising intertensivity of the economic growth) [което е утвърдено неинтертензивиране на икономическия растеж* (confirmed unintertensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН ИНФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed infitensivity of the economic growth) – същото като утвърден фитензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН ИНХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inhomeotensivity of the economic growth) – същото като утвърден
хомеотензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed catensivity of the economic growth), утвърден инкатензитет на икономическия растеж, (*) – катензитет на икономическия растеж, който е равен
или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие i ≥ 0,5y на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения инкатензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият
оптензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на инкатензитета на икономическия растеж и адикатензитета на икономическия
растеж. Частното между утвърдения катензитет и темпа на растежа е утвърдената катензивност на икономическия растеж I ≥ 0,5. Съставки на утвърдения катензитет са суперцялостният катензитет на икономическия растеж,
достатъчно-цялостният катензитет на икономическия растеж, предимственият катензитет на икономическия растеж, балансираният катензитет
на икономичесикия растеж.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на утвърдения катензитет са утвърденият катензитет
на продуктовия икономически растеж* (confirmed catensivity of the product
economic growth), утвърденият катензитет на факторовия икономически
растеж* (confirmed catensivity of the factor economic growth), утвърденият
катензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed catensivity
of the utility economic growth), утвърденият катензитет на стойностния
икономически растеж* (confirmed catensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен катензитет на икономическия растеж* (confirmed constant catensivity
of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив катензитет на икономическия растеж* (confirmed variable catensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable catensivity
of the economic growth) и утвърден невремево-променлив катензитет на
икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable catensivity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив катензитет са (а)
утвърденият покачващ се катензитет на икономическия растеж* (confirmed raising catensivity of the economic growth), което е утвърдено катензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ катензитет на
икономическия растеж* (confirmed subsiding catensivity of the economic
growth), което е утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж. В
своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се катензитет
образуват понятието за утвърден неспадащ катензитет на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е
утвърдено несубкатензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubcatensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ катензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising catensivity of the
economic growth) [което е утвърдено некатензивиране на икономическия
растеж* (confirmed uncatensivition of the economic growth)].

УТВЪРДЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed qualitensivity of the economic growth), утвърден инквалитензитет
на икономическия растеж, (*) – квалитензитет на икономическия растеж,
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие r ≥ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения квалитензитет до темпа на растежа y, е
субпреобладавщият квантитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на инквалитензитета на икономическия растеж и
адиквалитензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения
квалитензитет и темпа на растежа е утвърдената квалитензивност на икономическия растеж R ≥ 0,5. Съставки на утвърдения квалитензитет са суперцялостният квалитензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният квалитензитет на икономическия растеж, предимственият квалитензитет на икономическия растеж, балансираният квалитензитет на
икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения квалитензитет са утвърденият квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed qualitensivity of
the product economic growth), утвърденият квалитензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed qualitensivity of the factor economic
growth), утвърденият квалитензитет на полезностния икономически
растеж* (confirmed qualitensivity of the utility economic growth), утвърденият
квалитензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed variable qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed tempo-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------rally-variable qualitensivity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable qualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив квалитензитет са (а) утвърденият покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed raising qualitensivity of the
economic growth), което е утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding qualitensivity of the economic growth), което е утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност
утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се квалитензитет образуват
понятието за утвърден неспадащ квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е утвърдено несубквалитензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubqualitensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ квалитензитет образуват понятието за утвърден непокачващ
се квалитензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising
qualitensivity of the economic growth) [което е утвърдено неквалитензивиране
на икономическия растеж* (confirmed unqualitensivition of the economic
growth)].

УТВЪРДЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed quantitensivity of the economic growth), утвърден инквантитензитет на икономическия растеж, (*) – квантитензитет на икономическия
растеж, който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие q ≥ 0,5y на някакъв
количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения инквантитензитет до темпа на растежа
y, е субпреобладавщият квалитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на инквантитензитета на икономическия растеж и
адиквантитензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квантитензитет и темпа на растежа е утвърдената квантитензивност на икономическия растеж Q ≥ 0,5. Съставки на утвърдения квантитензитет са суперцялостният квантитензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният квантитензитет на икономическия растеж, предимственият
квантитензитет на икономическия растеж, балансираният квантитензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения квантитензитет са утвърденият квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed quantitensivity
of the product economic growth), утвърденият квантитензитет на факторовия икономически растеж* (confirmed quantitensivity of the factor economic
growth), утвърденият квантитензитет на полезностния икономически
растеж* (confirmed quantitensivity of the utility economic growth), утвърденият квантитензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed
quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив квантитензитет на икономическия
растеж* (confirmed variable quantitensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable quantitensivity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable quantitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
утвърдения променлив квантитензитет са (а) утвърденият покачващ се
квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed raising quantitensivity of the economic growth), което е утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding quantitensivity of the economic growth),
което е утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята
общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се квантитензитет
образуват понятието за утвърден неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding quantitensivity of the economic growth)
[което е утвърдено несубквантитензивиране на икономическия растеж*
(confirmed unsubquantitensivition of the economic growth)], а утвърденият посто-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------янен и утвърденият спадащ квантитензитет образуват понятието за утвърден
непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (confirmed
unraising quantitensivity of the economic growth) [което е утвърдено неквантитензивиране на икономическия растеж* (confirmed unquantitensivition of the
economic growth)].

УТВЪРДЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed cotensivity of the economic growth), утвърден инкотензитет на икономическия растеж, (*) – котензитет на икономическия растеж, който е равен
или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие co ≥ 0,5y на някакъв допълващ (към това на
фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж
в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната
роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения котензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият фитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на инкотензитета на икономическия растеж и адикотензитета на икономическия растеж. Частното
между утвърдения котензитет и темпа на растежа е утвърдената котензивност на икономическия растеж CO ≥ 0,5. Съставки на утвърдения котензитет
са суперцялостният котензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният котензитет на икономическия растеж, предимственият котензитет на икономическия растеж, балансираният котензитет на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдения котензитет (вж. икономическа форма) са утвърденият квалитензитет на икономическия растеж, утвърденият
екстратензитет на икономическия растеж, утвърденият оптензитет на
икономическия растеж, утвърденият екстертензитет на икономическия
растеж. Разновидности на утвърдения котензитет са още утвърденият котензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed cotensivity of
the product economic growth), утвърденият котензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed cotensivity of the factor economic growth),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърденият котензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed cotensivity of the utility economic growth), утвърденият котензитет на
стойностния икономически растеж* (confirmed cotensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен котензитет на икономическия растеж* (confirmed constant cotensivity
of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив котензитет на икономическия растеж* (confirmed variable cotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable cotensivity
of the economic growth) и утвърден невремево-променлив котензитет на
икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable cotensivity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив котензитет са (а)
утвърденият покачващ се котензитет на икономическия растеж* (confirmed raising cotensivity of the economic growth), което е утвърдено котензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ котензитет на
икономическия растеж* (confirmed subsiding cotensivity of the economic
growth), което е утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж. В
своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се котензитет
образуват понятието за утвърден неспадащ котензитет на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е
утвърдено несубкотензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubcotensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ котензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising cotensivity of the
economic growth) [което е утвърдено некотензивиране на икономическия
растеж* (confirmed uncotensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed creatensivity of the economic growth), утвърден инкреатензитет на
икономическия растеж, (*) – креатензитет на икономическия растеж d ≥
0,5y, който е общо понятие за утвърден екстензитет на икономическия растеж и утвърден екстратензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие e ≥ 0,5y на някакъв екстензивен фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие h ≥ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на растежа.
Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на инкреатензитета на икономическия растеж и
адикреатензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения
креатензитет и темпа на растежа е утвърдената креатензивност на икономическия растеж D ≥ 0,5. Съставки на утвърдения креатензитет са суперцялостният креатензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният
креатензитет на икономическия растеж, предимственият креатензитет на
икономическия растеж, балансираният креатензитет на икономичесикия
растеж.
Разновидности на утвърдения креатензитет са утвърденият креатензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed creatensivity of the
product economic growth), утвърденият креатензитет на факторовия икономически растеж* (confirmed creatensivity of the factor economic growth),
утвърденият креатензитет на полезностния икономически растеж*
(confirmed creatensivity of the utility economic growth), утвърденият креатензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed creatensivity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен креатензитет на икономическия растеж* (confirmed constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения постоянен
екстензитет и утвърдения постянин екстратензитет на растежа и е понятие на
стационарния икономически растеж) и утвърден променлив креатензитет
на икономическия растеж* (confirmed variable creatensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за утвърдения променлив екстензитет и утвърдения променлив екстратензитет на растежа и е е понятие на нестационарния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив креатензитет
на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable creatensivity of the
economic growth) и утвърден невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable creatensivity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив креатензитет са
(а) утвърденият покачващ се креатензитет на икономическия растеж*
(confirmed raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за утвърден покачващ се екстензитет и утвърден покачващ се екстратензитет на растежа), което е утвърдено креатензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ креатензитет на икономическия растеж* (confirmed
subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за утвърден спадащ екстензитет и утвърден спадащ екстратензитет на растежа), което е утвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се креатензитет образуват понятието за утвърден неспадащ креатензитет на икономическия растеж*
(confirmed unsubsiding creatensivity of the economic growth) [което е утвърдено
несубкреатензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubcreatensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ креатензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising creatensivity of the
economic growth) [което е утвърдено некреатензивиране на икономическия
растеж* (confirmed uncreatensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed optensivity of the economic growth), утвърден иноптензитет на икономическия растеж, (*) – оптензитет на икономическия растеж, който е равен
или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие a ≥ 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия
растеж, който допълва утвърдения оптензитет до темпа на растежа y, е субпреобладавщият катензитет на икономическия растеж. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната ди98
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на иноптензитета на икономическия растеж и адиоптензитета на
икономическия растеж. Частното между утвърдения оптензитет и темпа на
растежа е утвърдената оптензивност на икономическия растеж A ≥ 0,5. Съставки на утвърдения оптензитет са суперцялостният оптензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният оптензитет на икономическия
растеж, предимственият оптензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения оптензитет са утвърденият оптензитет
на продуктовия икономически растеж* (confirmed optensivity of the product
economic growth), утвърденият оптензитет на факторовия икономически
растеж* (confirmed optensivity of the factor economic growth), утвърденият
оптензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed optensivity
of the utility economic growth), утвърденият оптензитет на стойностния
икономически растеж* (confirmed optensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен оптензитет на икономическия растеж* (confirmed constant optensivity
of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив оптензитет на икономическия растеж* (confirmed variable optensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable optensivity
of the economic growth) и утвърден невремево-променлив оптензитет на
икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable optensivity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив оптензитет са (а)
утвърденият покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (confirmed raising optensivity of the economic growth), което е утвърдено оптензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ оптензитет
на икономическия растеж* (confirmed subsiding optensivity of the economic
growth), което е утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж. В
своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се оптензитет
образуват понятието за утвърден неспадащ оптензитет на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е
утвърдено несубоптензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsuboptensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и утвърде99
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният спадащ оптензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising optensivity of the
economic growth) [което е утвърдено неоптензивиране на икономическия
растеж* (confirmed unoptensivition of the economic growth)].

УТВЪРДЕН РЕИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed reintertensivity of the economic growth) – същото като утвърден интертензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed retensivity of the economic growth), утвърден инретензитет на икономическия растеж, (*) – ретензитет на икономическия растеж j ≥ 0,5y, който
е общо понятие за утвърден катензитет на икономическия растеж и утвърден оптензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие i ≥ 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие a
≥ 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля
на неидентифицирания фактор при осъществяването на растежа. Разновидност
е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на инретензитета на икономическия растеж и адиретензитета на
икономическия растеж. Частното между утвърдения ретензитет и темпа на
растежа е утвърдената ретензивност на икономическия растеж O ≥ 0,5. Съставки на утвърдения ретензитет са суперцялостният ретензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният ретензитет на икономическия растеж, предимственият ретензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения ретензитет са утвърденият ретензитет
на продуктовия икономически растеж* (confirmed retensivity of the product
economic growth), утвърденият ретензитет на факторовия икономически
растеж* (confirmed retensivity of the factor economic growth), утвърденият
100
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ретензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed retensivity
of the utility economic growth), утвърденият ретензитет на стойностния
икономически растеж* (confirmed retensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен ретензитет на икономическия растеж* (confirmed constant retensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения постоянен катензитет и утвърдения постянин оптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив ретензитет на икономическия растеж* (confirmed variable retensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за утвърдения променлив катензитет и утвърдения
променлив оптензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable retensivity of the economic
growth) и утвърден невремево-променлив ретензитет на икономическия
растеж* (confirmed non-temporally-variable retensivity of the economic growth)].
Разновидности на утвърдения променлив ретензитет са (а) утвърденият покачващ се ретензитет на икономическия растеж* (confirmed raising retensivity of the economic growth) (общо понятие за утвърден покачващ се катензитет и утвърден покачващ се оптензитет на растежа), което е утвърдено ретензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ ретензитет
на икономическия растеж* (confirmed subsiding retensivity of the economic
growth) (общо понятие за утвърден спадащ катензитет и утвърден спадащ оптензитет на растежа), което е утвърдено субретензивиране на икономическия
растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се
ретензитет образуват понятието за утвърден неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding retensivity of the economic growth)
[което е утвърдено несубретензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubretensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и
утвърденият спадащ ретензитет образуват понятието за утвърден непокачващ
се ретензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising retensivity of
the economic growth) [което е утвърдено неретензивиране на икономическия
растеж* (confirmed unretensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed fitensivity of the economic growth), утвърден инфитензитет на иконо101
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, (*) – фитензитет на икономическия растеж, който е равен или е по-голям от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие fi ≥ 0,5y на някакъв фиксиран (зададен,
посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва утвърдения инфитензитет до темпа на растежа y, е
субпреобладавщият котензитет на икономическия растеж. Разновидност е
на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на инфитензитета на икономическия растеж и адифитензитета на
икономическия растеж. Частното между утвърдения фитензитет и темпа на
растежа е утвърдената фитензивност на икономическия растеж FI ≥ 0,5.
Съставки на утвърдения фитензитет са суперцялостният фитензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният фитензитет на икономическия
растеж, предимственият фитензитет на икономическия растеж, балансираният фитензитет на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдения фитензитет (вж. икономическа форма) са утвърденият квантитензитет на икономическия растеж, утвърденият екстензитет на икономическия растеж, утвърденият катензитет на
икономическия растеж, утвърденият интертензитет на икономическия
растеж. Разновидности на утвърдения фитензитет са още утвърденият фитензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed fitensivity of
the product economic growth), утвърденият фитензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed fitensivity of the factor economic growth),
утвърденият фитензитет на полезностния икономически растеж* (confirmed fitensivity of the utility economic growth), утвърденият фитензитет на
стойностния икономически растеж* (confirmed fitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен фитензитет на икономическия растеж* (confirmed constant fitensivity
of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически рас102
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж) и утвърден променлив фитензитет на икономическия растеж*
(confirmed variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив
фитензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable fitensivity of the economic growth) и утвърден невремево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable fitensivity
of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив фитензитет
са (а) утвърденият покачващ се фитензитет на икономическия растеж*
(confirmed raising fitensivity of the economic growth), което е утвърдено фитензивиране на икономическия растеж, и (б) утвърденият спадащ фитензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding fitensivity of the
economic growth), което е утвърдено субфитензивиране на икономическия
растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се
фитензитет образуват понятието за утвърден неспадащ фитензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding fitensivity of the economic growth)
[което е утвърдено несубфитензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubfitensivition of the economic growth)], а утвърденият постоянен и
утвърденият спадащ фитензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (confirmed unraising fitensivity of the economic growth) [което е утвърдено нефитензивиране на икономическия растеж* (confirmed unfitensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed homeotensivity of the economic growth), утвърден инхомеотензитет
на икономическия растеж, (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o
≥ 0,5y, който е общо понятие за утвърден квантитензитет на икономическия
растеж и утвърден квалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие q ≥ 0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие r ≥ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на качествения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
103
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на инхомеотензитета на икономическия растеж и
адихомеотензитета на икономическия растеж. Частното между утвърдения
хомеотензитет и темпа на растежа е утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж O ≥ 0,5. Съставки на утвърдения хомеотензитет са суперцялостният хомеотензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният хомеотензитет на икономическия растеж, предимственият хомеотензитет на икономическия растеж, балансираният хомеотензитет на
икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдения хомеотензитет са утвърденият хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (confirmed homeotensivity of
the product economic growth), утвърденият хомеотензитет на факторовия
икономически растеж* (confirmed homeotensivity of the factor economic
growth), утвърденият хомеотензитет на полезностния икономически
растеж* (confirmed homeotensivity of the utility economic growth), утвърденият хомеотензитет на стойностния икономически растеж* (confirmed
homeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърден постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения постоянен квантитензитет и утвърдения постянин квалитензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed variable homeotensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдения променлив квантитензитет и утвърдения променлив квалитензитет на растежа и е е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив
хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable
homeotensivity of the economic growth) и утвърден невремево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable
homeotensivity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдения променлив хомеотензитет са (а) утвърденият покачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed raising homeotensivity of the economic growth)
(общо понятие за утвърден покачващ се квантитензитет и утвърден покачващ
се квалитензитет на растежа), което е утвърдено хомеотензивиране на иконо104
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, и (б) утвърденият спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed subsiding homeotensivity of the economic growth)
(общо понятие за утвърден спадащ квантитензитет и утвърден спадащ квалитензитет на растежа), което е утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност утвърденият постоянен и утвърденият покачващ се хомеотензитет образуват понятието за утвърден неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding homeotensivity of
the economic growth) [което е утвърдено несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (confirmed unsubhomeotensivition of the economic growth)],
а утвърденият постоянен и утвърденият спадащ хомеотензитет образуват понятието за утвърден непокачващ се хомеотензитет на икономическия
растеж* (confirmed unraising homeotensivity of the economic growth) [което е
утвърдено нехомеотензивиране на икономическия растеж* (confirmed unhomeotensivition of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed bitensity of the economic growth), утвърдена инбитензивност на
икономическия растеж, (*) – битензивност на икономическия растеж BI ≥
0,5, която е общо понятие за утвърдена фитензивност на икономическия растеж и утвърдена котензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие FI ≥ 0,5 на някакъв фиксиран (зададен,
посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително
изразено положително участие CO ≥ 0,5y на някакъв допълващ (към това на
фитензивността на икономическия растеж) фактор на растежа в неговия
темп y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на допълващия
фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
инбитензивността на икономическия растеж и адибитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения битензитет на икономическия растеж bi ≥ 0,5у и темпа на растежа. Съставки на утвърдената битензивност са суперцялостната битензивност на икономическия растеж,
105
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостната битензивност на икономическия растеж, предимствената битензивност на икономическия растеж, балансираната битензивност на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдената битензивност (вж. икономическа
форма) са утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, утвърдената креатензивност на икономическия растеж, утвърдената ретензивност на икономическия растеж, утвърдената битертензивност на икономическия растеж. Разновидности на утвърдената битензивност са още утвърдената битензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed bitensity of the product economic growth), утвърдената битензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed bitensity of the factor economic
growth), утвърдената битензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed bitensity of the utility economic growth), утвърдената битензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed bitensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна битензивност на икономическия растеж* (confirmed constant bitensity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдената постоянна
фитензивност и утвърдената постянна котензивност на растежа и е понятие на
стационарния икономически растеж) и утвърден променлив битензивност
на икономическия растеж* (confirmed variable bitensity of the economic
growth) (която е общо понятие за утвърдената променлива фитензивност и утвърдената променлива котензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив битензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable bitensity of
the economic growth) и утвърден невремево-променлив битензивност на
икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable bitensity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива битензивност са
(а) утвърдената покачваща се битензивност на икономическия растеж*
(confirmed raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена
покачваща се фитензивност и утвърдена покачваща се котензивност на растежа), което е утвърдена битензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадащ битензивност на икономическия растеж* (confirmed
subsiding bitensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена спадаща
фитензивност и утвърдена спадаща котензивност на растежа), което е утвър106
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дена суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се битензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща битензивност на икономическия растеж*
(confirmed unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е утвърдена несуббитензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubbitensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща
битензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising bitensity of the
economic growth) [което е утвърдена небитензификация на икономическия
растеж* (confirmed unbitensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed bitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдена фитензификация на икономическия растеж и утвърдена котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената битензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на утвърдения
битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. от (б) по-бавното намаляване на утвърдения битензитет в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
утвърдена битензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed bitensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено битензифициране на икономическия растеж* (confirmed bitensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена битензидефикация на икономическия растеж* (confirmed bitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed bitertensity of the economic growth), утвърдена инбитертензивност
на икономическия растеж, (*) – битертензивност на икономическия растеж K ≥ 0,5, която е общо понятие за утвърдена интертензивност на икономическия растеж и утвърдена екстертензивност на икономическия растеж.
Тя (а) е относително изразено положително участие M ≥ 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж
y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено
107
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------положително участие N ≥ 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на инбитертензивността на икономическия растеж и адибитертензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения битертензитет на икономическия растеж k ≥ 0,5у и темпа на растежа. Съставки на утвърдената битертензивност са суперцялостната битертензивност на
икономическия растеж, достатъчно-цялостната битертензивност на икономическия растеж, предимствената битертензивност на икономическия
растеж, балансираната битертензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената битертензивност са утвърдената битертензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed bitertensity
of the product economic growth), утвърдената битертензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed bitertensity of the factor economic
growth), утвърдената битертензивност на полезностния икономически
растеж* (confirmed bitertensity of the utility economic growth), утвърдената
битертензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed
bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна битертензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
bitertensity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдената постоянна интертензивност и утвърдената постянна екстертензивност на растежа
и е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив
битертензивност на икономическия растеж* (confirmed variable bitertensity
of the economic growth) (която е общо понятие за утвърдената променлива интертензивност и утвърдената променлива екстертензивност на растежа и е е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив битертензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable bitertensity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив битертензивност на икономическия растеж* (confirmed non-

108

1728

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------temporally-variable bitertensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива битертензивност са (а) утвърдената покачваща се
битертензивност на икономическия растеж* (confirmed raising bitertensity
of the economic growth) (общо понятие за утвърдена покачваща се интертензивност и утвърдена покачваща се екстертензивност на растежа), което е утвърдена битертензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената
спадащ битертензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding
bitertensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена спадаща интертензивност и утвърдена спадаща екстертензивност на растежа), което е утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност
утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се битертензивност образуват
понятието за утвърдена неспадаща битертензивност на икономическия
растеж* (confirmed unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е
утвърдена несуббитертензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubbitertensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна
и утвърдената спадаща битертензивност образуват понятието за утвърдена
непокачваща се битертензивност на икономическия растеж* (confirmed
unraising bitertensity of the economic growth) [което е утвърдена небитертензификация на икономическия растеж* (confirmed unbitertensification of the
economic growth)].

УТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed bitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за утвърдена интертензификация на икономическия растеж и утвърдена екстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на утвърдения битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. от (б) по-бавното намаляване на утвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва утвърдена битертензисуфикация на икономическия
растеж* (confirmed bitertensisufication of the economic growth) [което е същото
като утвърдено битертензифициране на икономическия растеж* (confirmed bitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена битертензидефикация на икономическия растеж* (confirmed biter-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed extensity of the economic growth), утвърдена инекстензивност на
икономическия растеж, (*) – екстензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие
E ≥ 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва
утвърдената инекстензивност до единица, е субпреобладавщата екстратензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на
инекстензивността на икономическия растеж и адиекстензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения екстензитет на
икономическия растеж e ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената
екстензивност са суперцялостната екстензивност на икономическия растеж,
достатъчно-цялостната екстензивност на икономическия растеж, предимствената екстензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената екстензивност са утвърдената екстензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed extensity of the
product economic growth), утвърдената екстензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed extensity of the factor economic growth), утвърдената екстензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed extensity of the utility economic growth), утвърдената екстензивност
на стойностния икономически растеж* (confirmed extensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна екстензивност на икономическия растеж* (confirmed constant ex110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърдена променлива екстензивност на икономическия растеж* (confirmed variable extensity of the economic growth) (която е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времевопроменлива екстензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable extensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива екстензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable extensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива екстензивност са (а) утвърдената покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (confirmed raising extensity of the
economic growth), което е утвърдено екстензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща екстензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding extensity of the economic growth), което е утвърдено
субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се екстензивност образуват понятието
за утвърдена неспадаща екстензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding extensity of the economic growth) [което е утвърдена несубекстензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubextensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща
екстензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се екстензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising extensity of the economic growth) [което е утвърдена неекстензификация на икономическия
растеж* (confirmed unextensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на утвърдения екстензитет на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на утвърдения екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена екстензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed extensisufication of the economic growth) [което
е същото като утвърдено екстензифициране на икономическия растеж*
(confirmed extensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
утвърдена екстензидефикация на икономическия растеж* (confirmed ex111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extertensity of the economic growth), утвърдена инекстертензивност на икономическия растеж, (*) – екстертензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие N ≥ 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия растеж,
която допълва утвърдената екстертензивност до единица, е субпреобладавщата интертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на инекстертензивността на икономическия растеж и адиекстертензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения
екстертензивитет на икономическия растеж n ≥ 0,5y и темпа на растежа.
Съставки на утвърдената екстертензивност са суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната екстертензивност на икономическия растеж, предимствената екстертензивност на икономическия растеж, балансираната екстертензивност на икономичесикия
растеж.
Разновидности на утвърдената екстертензивност са утвърдената екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed extertensity of the product economic growth), утвърдената екстертензивност на
факторовия икономически растеж* (confirmed extertensity of the factor
economic growth), утвърдената екстертензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed extertensity of the utility economic growth), утвърдената екстертензивност на стойностния икономически растеж*
(confirmed extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърдена променлива екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed variable extertensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed
temporally-variable extertensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable extertensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива екстертензивност са (а) утвърдената покачваща се
екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed raising extertensity
of the economic growth), което е утвърдена екстертензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding extertensity of the economic growth),
което е утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се екстертензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща екстертензивност на
икономическия растеж* (confirmed unsubsiding extertensity of the economic
growth) [което е утвърдена несубекстертензификация на икономическия
растеж* (confirmed unsubextertensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърденият спадаща екстертензивност образуват понятието
за утвърдена непокачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising extertensity of the economic growth) [което е утвърдена неекстертензификация на икономическия растеж* (confirmed unextertensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed extertensification of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на утвърдения екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на утвърдения екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена екстертензисуфикация
на икономическия растеж* (confirmed extertensisufication of the economic
113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) [което е същото като утвърдено екстертензифициране на икономическия растеж* (confirmed extertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена екстертензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed extertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extratensity of the economic growth), утвърдена инекстратензивност на икономическия растеж, (*) – екстратензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено
положително участие H ≥ 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж,
която допълва утвърдената екстратензивност до единица, е субпреобладавщата екстензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на инекстратензивността на икономическия растеж и адиекстратензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения
екстратензивитет на икономическия растеж h ≥ 0,5y и темпа на растежа.
Съставки на утвърдената екстратензивност са суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната екстратензивност на икономическия растеж, предимствената екстратензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономичесикия
растеж.
Разновидности на утвърдената екстратензивност са утвърдената екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed extratensity of the product economic growth), утвърдената екстратензивност на
факторовия икономически растеж* (confirmed extratensity of the factor
economic growth), утвърдената екстратензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed extratensity of the utility economic growth), утвърдената екстратензивност на стойностния икономически растеж*
(confirmed extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономи114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърдена променлива екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed variable extratensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed
temporally-variable extratensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable extratensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива екстратензивност са (а) утвърдената покачваща се
екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed raising extratensity
of the economic growth), което е утвърдена екстратензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding extratensity of the economic growth),
което е утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се екстратензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща екстратензивност на
икономическия растеж* (confirmed unsubsiding extratensity of the economic
growth) [което е утвърдена несубекстратензификация на икономическия
растеж* (confirmed unsubextratensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърденият спадаща екстратензивност образуват понятието
за утвърдена непокачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising extratensity of the economic growth) [което е утвърдена неекстратензификация на икономическия растеж* (confirmed unextratensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed extratensification of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на утвърдения екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на утвърдения екстратензитет в сравнение с намаляването на тем115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------па на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена екстратензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed extratensisufication of the economic
growth) [което е същото като утвърдено екстратензифициране на икономическия растеж* (confirmed extratensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена екстратензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed extratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА ИНБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inbitensity of the economic growth) – същото като утвърдена битензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inbitertensity of the economic growth) – същото като утвърдена битертензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inextensity of the economic growth) – същото като утвърдена
екстензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed inextertensity of the economic growth) – същото като утвърдена екстертензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed inextratensity of the economic growth) – същото като утвърдена екстратензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed incatensity of the economic growth) – същото като утвърдена катензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inqualitensity of the economic growth) – същото като утвърдена квалитензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed inquantitensity of the economic growth) – същото като утвърдена квантитензивност на икономическия растеж.
116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНА ИНКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed incotensity of the economic growth) – същото като утвърдена котензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed increatensity of the economic growth) – същото като утвърдена креатензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inoptensity of the economic growth) – същото като утвърдена оптензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed inretensity of the economic growth) – същото като утвърдена ретензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed intertensity of the economic growth), утвърдена реинтертензивност на икономическия растеж, (*) – интертензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие M ≥ 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж,
която допълва утвърдената реинтертензивност до единица, е субпреобладавщата екстертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка на реинтертензивността на икономическия растеж и адиинтертензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения
интертензитет на икономическия растеж m ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената интертензивност са суперцялостната интертензивност
на икономическия растеж, достатъчно-цялостната интертензивност на
икономическия растеж, предимствената интертензивност на икономическия
растеж, балансираната интертензивност на икономичесикия растеж.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на утвърдената интертензивност са утвърдената интертензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed intertensity
of the product economic growth), утвърдената интертензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed intertensity of the factor economic
growth), утвърдената интертензивност на полезностния икономически
растеж* (confirmed intertensity of the utility economic growth), утвърдената
интертензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна интертензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърдена променлива интертензивност на икономическия растеж* (confirmed variable intertensity of the economic growth) (която е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (confirmed
temporally-variable intertensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива интертензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable intertensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива интертензивност са (а) утвърдената покачваща се
интертензивност на икономическия растеж* (confirmed raising intertensity
of the economic growth), което е утвърдено интертензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща интертензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding intertensity of the economic growth), което
е утвърдено субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се интертензивност
образуват понятието за утвърдена неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding intertensity of the economic growth)
[което е утвърдена несубинтертензификация на икономическия растеж*
(confirmed unsubintertensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща интертензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се интертензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising intertensity of the economic growth) [което е утвърдена неинтертензификация на икономическия растеж* (confirmed unintertensification
of the economic growth)].
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed intertensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената интертензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на утвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на утвърдения интертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена интертензисуфикация на
икономическия растеж* (confirmed intertensisufication of the economic growth)
[което е същото като утвърдено интертензифициране на икономическия
растеж* (confirmed intertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва утвърдена интертензидефикация на икономическия растеж*
(confirmed intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed infitensity of the economic growth) – същото като утвърдена фитензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed inhomeotensity of the economic growth) – същото като утвърдена хомеотензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed catensity of the economic growth), утвърдена инкатензивност на
икономическия растеж, (*) – катензивност на икономическия растеж, която
е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие I ≥
0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва утвърдената инкатензивност до единица, е субпреобладавщата оптензивност на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на инкатензивността на икономическия растеж и адикатензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения катензитет на икономическия растеж i ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената катензивност са суперцялостната катензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната катензивност на икономическия растеж, предимствената катензивност на икономическия растеж, балансираната катензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената катензивност са утвърдената катензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed catensity of the
product economic growth), утвърдената катензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed catensity of the factor economic growth), утвърдената катензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed catensity of the utility economic growth), утвърдената катензивност на
стойностния икономически растеж* (confirmed catensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна катензивност на икономическия растеж* (confirmed constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърдена променлива катензивност на икономическия растеж* (confirmed variable catensity of the economic growth) (която е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времевопроменлива катензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable catensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива катензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable catensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива катензивност са (а) утвърдената покачваща се катензивност на икономическия растеж* (confirmed raising catensity of the
economic growth), което е утвърдено катензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща катензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding catensity of the economic growth), което е утвърдено
субкатензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената
постоянна и утвърдената покачваща се катензивност образуват понятието за
утвърдена неспадаща катензивност на икономическия растеж* (confirmed
unsubsiding catensity of the economic growth) [което е утвърдена несубкатен120
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зификация на икономическия растеж* (confirmed unsubcatensification of the
economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща катензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се катензивност на
икономическия растеж* (confirmed unraising catensity of the economic growth)
[което е утвърдена некатензификация на икономическия растеж* (confirmed uncatensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed catensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената
катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на утвърдения катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на утвърдения
катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена катензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed catensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено
катензифициране на икономическия растеж* (confirmed catensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена катензидефикация на икономическия растеж* (confirmed catensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed qualitensity of the economic growth), утвърдена инквалитензивност на икономическия растеж, (*) – квалитензивност на икономическия
растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие R ≥ 0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж,
която допълва утвърдената квалитензивност до единица, е субпреобладавщата
квантитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставка е на инквалитензивността на икономическия растеж и адиквалитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения
квалитензивитет на икономическия растеж r ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената квалитензивност са суперцялостната квалитензивност
на икономическия растеж, достатъчно-цялостната квалитензивност на
икономическия растеж, предимствената квалитензивност на икономическия
растеж, балансираната квалитензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената квалитензивност са утвърдената квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed qualitensity
of the product economic growth), утвърдената квалитензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed qualitensity of the factor economic
growth), утвърдената квалитензивност на полезностния икономически
растеж* (confirmed qualitensity of the utility economic growth), утвърдената
квалитензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed
qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърдена променлива квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed variable qualitensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времево-променлива квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed
temporally-variable qualitensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable qualitensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива квалитензивност са (а) утвърдената покачваща се
квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed raising qualitensity
of the economic growth), което е утвърдена квалитензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding qualitensity of the economic growth), което е
утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се квалитензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding qualitensity of the economic growth)
[което е утвърдена несубквалитензификация на икономическия растеж*
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(confirmed unsubqualitensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърденият спадаща квалитензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се квалитензивност на икономическия растеж*
(confirmed unraising qualitensity of the economic growth) [което е утвърдена
неквалитензификация на икономическия растеж* (confirmed unqualitensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на утвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на утвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена квалитензисуфикация на
икономическия растеж* (confirmed qualitensisufication of the economic
growth) [което е същото като утвърдено квалитензифициране на икономическия растеж* (confirmed qualitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена квалитензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed qualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed quantitensity of the economic growth), утвърдена инквантитензивност на икономическия растеж, (*) – квантитензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено
положително участие Q ≥ 0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва утвърдената инквантитензивност до единица, е субпреобладавщата квалитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка на инквантитензивността на икономическия растеж и
адиквантитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения квантитензитет на икономическия растеж q ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената квантитензивност са суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната квантитензивност на икономическия растеж, предимствената квантитензивност
на икономическия растеж, балансираната квантитензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената квантитензивност са утвърдената квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed quantitensity of the product economic growth), утвърдената квантитензивност на
факторовия икономически растеж* (confirmed quantitensity of the factor
economic growth), утвърдената квантитензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed quantitensity of the utility economic growth),
утвърдената квантитензивност на стойностния икономически растеж*
(confirmed quantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърдена променлива квантитензивност на икономическия растеж* (confirmed variable quantitensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (confirmed
temporally-variable quantitensity of the economic growth) и утвърдена невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (confirmed
non-temporally-variable quantitensity of the economic growth)]. Разновидности на
утвърдената променлива квантитензивност са (а) утвърдената покачваща се
квантитензивност на икономическия растеж* (confirmed raising quantitensity of the economic growth), което е утвърдено квантитензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща квантитензивност на
икономическия растеж* (confirmed subsiding quantitensity of the economic
growth), което е утвърдено субквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се
квантитензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща квантитен124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding quantitensity of
the economic growth) [което е утвърдена несубквантитензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubquantitensification of the economic
growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща квантитензивност
образуват понятието за утвърдена непокачваща се квантитензивност на
икономическия растеж* (confirmed unraising quantitensity of the economic
growth) [което е утвърдена неквантитензификация на икономическия растеж* (confirmed unquantitensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed quantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на утвърдения квантитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на утвърдения квантитензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена квантитензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed quantitensisufication of the
economic growth) [което е същото като утвърдено квантитензифициране на
икономическия растеж* (confirmed quantitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва утвърдена квантитензидефикация на икономическия растеж* (confirmed quantitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed cotensity of the economic growth), утвърдена инкотензивност на
икономическия растеж, (*) – котензивност на икономическия растеж, която
е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие CO
≥ 0,5 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия
растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва утвърдената котензивност до единица, е субпреобладавщата фитензивност на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономичес125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на инкотензивността на икономическия растеж и адикотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения котензивитет на икономическия растеж co ≥ 0,5y и
темпа на растежа. Съставки на утвърдената котензивност са суперцялостната
котензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната котензивност на икономическия растеж, предимствената котензивност на икономическия растеж, балансираната котензивност на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдената котензивност (вж. икономическа
форма) са утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, утвърденият оптензивност на икономическия растеж, утвърдената екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на утвърдената котензивност са още утвърдената котензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed cotensity of the product economic growth), утвърдената котензивност
на факторовия икономически растеж* (confirmed cotensity of the factor
economic growth), утвърдената котензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed cotensity of the utility economic growth), утвърдената котензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed
cotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна котензивност на икономическия растеж* (confirmed constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърдена променлива котензивност на икономическия растеж* (confirmed variable cotensity of the economic growth) (която е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времевопроменлива котензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable cotensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива котензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable cotensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива котензивност са (а) утвърдената покачваща се котензивност на икономическия растеж* (confirmed raising cotensity of the
economic growth), което е утвърдена котензификация на икономическия рас126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, и (б) утвърдената спадаща котензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding cotensity of the economic growth), което е утвърдена
субкотензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената
постоянна и утвърдената покачваща се котензивност образуват понятието за
утвърдена неспадаща котензивност на икономическия растеж* (confirmed
unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е утвърдена несубкотензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubcotensification of the
economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърденият спадаща котензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се котензивност на
икономическия растеж* (confirmed unraising cotensity of the economic growth)
[което е утвърдена некотензификация на икономическия растеж* (confirmed uncotensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed cotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената
котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на утвърдения котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на утвърдения
котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена котензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed cotensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено
котензифициране на икономическия растеж* (confirmed cotensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена котензидефикация на икономическия растеж* (confirmed cotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed creatensity of the economic growth), утвърдена инкреатензивност
на икономическия растеж, (*) – креатензивност на икономическия растеж
D ≥ 0,5, която е общо понятие за утвърдена екстензивност на икономическия
растеж и утвърдена екстратензивност на икономическия растеж. Тя (а) е
относително изразено положително участие E ≥ 0,5 на някакъв екстензивен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено положи127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно участие H ≥ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на инкреатензивността на икономическия растеж и адикреатензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения креатензитет на икономическия растеж d ≥ 0,5у и темпа на растежа. Съставки на утвърдената креатензивност са суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната креатензивност на икономическия
растеж, предимствената креатензивност на икономическия растеж, балансираната креатензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената креатензивност са утвърдената креатензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed creatensity of the
product economic growth), утвърдената креатензивност на факторовия
икономически растеж* (confirmed creatensity of the factor economic growth),
утвърдената креатензивност на полезностния икономически растеж*
(confirmed creatensity of the utility economic growth), утвърдената креатензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed creatensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна креатензивност на икономическия растеж* (confirmed constant creatensity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдената постоянна екстензивност и утвърдената постянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив креатензивност на икономическия растеж* (confirmed variable creatensity of the
economic growth) (която е общо понятие за утвърдената променлива екстензивност и утвърдената променлива екстратензивност на растежа и е е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времевопроменлив креатензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable creatensity of the economic growth) и утвърден невремевопроменлив креатензивност на икономическия растеж* (confirmed non-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------temporally-variable creatensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива креатензивност са (а) утвърдената покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (confirmed raising creatensity of the
economic growth) (общо понятие за утвърдена покачваща се екстензивност и
утвърдена покачваща се екстратензивност на растежа), което е утвърдена креатензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадащ креатензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding creatensity of
the economic growth) (общо понятие за утвърдена спадаща екстензивност и утвърдена спадаща екстратензивност на растежа), което е утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се креатензивност образуват понятието за
утвърдена неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding creatensity of the economic growth) [което е утвърдена несубкреатензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubcreatensification of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща креатензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising creatensity of
the economic growth) [което е утвърдена некреатензификация на икономическия растеж* (confirmed uncreatensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed creatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
утвърдена екстензификация на икономическия растеж и утвърдена екстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на утвърдения креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. от (б) по-бавното намаляване на утвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена креатензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed creatensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено креатензифициране на икономическия растеж* (confirmed creatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена креатензидефикация на икономическия растеж* (confirmed creatensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed optensity of the economic growth), утвърдена иноптензивност на
икономическия растеж, (*) – оптензивност на икономическия растеж, която
е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие A ≥
0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва утвърдената оптензивност до единица, е субпреобладавщата катензивност на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на иноптензивността на икономическия растеж и адиоптензивността на икономическия
растеж. Тя е частното между утвърдения оптензивитет на икономическия
растеж a ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената оптензивност са
суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната оптензивност на икономическия растеж, предимствената оптензивност на икономическия растеж, балансираната оптензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената оптензивност са утвърдената оптензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed optensity of the
product economic growth), утвърдената оптензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed optensity of the factor economic growth), утвърдената оптензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed optensity of the utility economic growth), утвърдената оптензивност на
стойностния икономически растеж* (confirmed optensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна оптензивност на икономическия растеж* (confirmed constant optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърдена променлива оптензивност на икономическия растеж* (confirmed variable optensity of the economic growth) (която е понятие на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времевопроменлива оптензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable optensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива оптензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable optensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива оптензивност са (а) утвърдената покачваща се оптензивност на икономическия растеж* (confirmed raising optensity of the
economic growth), което е утвърдена оптензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща оптензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding optensity of the economic growth), което е утвърдена
субоптензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената
постоянна и утвърдената покачваща се оптензивност образуват понятието за
утвърдена неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (confirmed
unsubsiding optensity of the economic growth) [което е утвърдена несубоптензификация на икономическия растеж* (confirmed unsuboptensification of the
economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърденият спадаща оптензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се оптензивност на
икономическия растеж* (confirmed unraising optensity of the economic growth)
[което е утвърдена неоптензификация на икономическия растеж* (confirmed unoptensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed optensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената
оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на утвърдения оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на утвърдения
оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена оптензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed optensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено
оптензифициране на икономическия растеж* (confirmed optensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена оптензидефикация на икономическия растеж* (confirmed optensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНА РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed reintertensity of the economic growth) – същото като утвърдена интертензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed retensity of the economic growth), утвърдена инретензивност на
икономическия растеж, (*) – ретензивност на икономическия растеж J ≥
0,5, която е общо понятие за утвърдена катензивност на икономическия растеж и утвърдена оптензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие I ≥ 0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено положително участие A ≥ 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на инретензивността на икономическия растеж и адиретензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения ретензитет
на икономическия растеж o ≥ 0,5у и темпа на растежа. Съставки на утвърдената ретензивност са суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната ретензивност на икономическия растеж,
предимствената ретензивност на икономическия растеж, балансираната
ретензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на утвърдената ретензивност са утвърдената ретензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed retensity of the
product economic growth), утвърдената ретензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed retensity of the factor economic growth), утвърдената ретензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed
retensity of the utility economic growth), утвърдената ретензивност на
стойностния икономически растеж* (confirmed retensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна ретензивност на икономическия растеж* (confirmed constant retensity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдената постоянна
катензивност и утвърдената постянна оптензивност на растежа и е понятие на
стационарния икономически растеж) и утвърден променлив ретензивност
на икономическия растеж* (confirmed variable retensity of the economic
growth) (която е общо понятие за утвърдената променлива катензивност и утвърдената променлива оптензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив ретензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable retensity of
the economic growth) и утвърден невремево-променлив ретензивност на
икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable retensity of the
economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива ретензивност са
(а) утвърдената покачваща се ретензивност на икономическия растеж*
(confirmed raising retensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена
покачваща се катензивност и утвърдена покачваща се оптензивност на растежа), което е утвърдена ретензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадащ ретензивност на икономическия растеж* (confirmed
subsiding retensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена спадаща
катензивност и утвърдена спадаща оптензивност на растежа), което е утвърдена субретензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се ретензивност образуват понятието
за утвърдена неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding retensity of the economic growth) [което е утвърдена несубретензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubretensification
of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща ретензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се ретензивност
на икономическия растеж* (confirmed unraising retensity of the economic
growth) [което е утвърдена неретензификация на икономическия растеж*
(confirmed unretensification of the economic growth)].
УТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed retensification of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдена катензификация на икономическия растеж и утвърдена оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независи133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма променлива (обикновено на времето) на утвърдената ретензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на утвърдения
ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. от (б) по-бавното намаляване на утвърдения ретензитет в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
утвърдена ретензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed retensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено ретензифициране на икономическия растеж* (confirmed retensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена ретензидефикация на икономическия растеж* (confirmed retensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subbitensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за утвърдена субфитензификация на икономическия растеж и утвърдена
субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
утвърдения битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на утвърдения
битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена суббитензисуфикация на икономическия растеж*
(confirmed subbitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена суббитензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subbitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subbitertensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж и
утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената битертензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на утвърдения битертензитет на икономическия рас134

1754

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на утвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена суббитертензисуфикация
на икономическия растеж* (confirmed subbitertensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва утвърдена суббитертензидефикация
на икономическия растеж* (confirmed subbitertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subextensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на утвърдения екстензитет на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на утвърдения екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субекстензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subextensisufication of the economic growth), а
при случай (б) се извършва утвърдена субекстензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subextensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на утвърдения екстертензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на утвърдения екстертензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subextertensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субекстертензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subextertensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subextratensification of the economic growth) (*) – спада135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на утвърдения екстратензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на утвърдения екстратензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subextratensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субекстратензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subextratensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subintertensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдената интертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на утвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на утвърдения интертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субинтертензисуфикация
на икономическия растеж* (confirmed subintertensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субинтертензидефикация
на икономическия растеж* (confirmed subintertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subcatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на утвърдения катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на утвърдения катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва утвърдена субкатензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subcatensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва утвърдена субкатензидефикация на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (confirmed subcatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на утвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на утвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субквалитензисуфикация
на икономическия растеж* (confirmed subqualitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субквалитензидефикация на
икономическия растеж* (confirmed subqualitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subquantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на утвърдения квантитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на утвърдения квантитензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subquantitensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субквантитензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subquantitensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subcotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на утвърдения котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на утвърдения котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва утвърдена субкотензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subcotensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва утвърдена субкотензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed subcotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subcreatensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за утвърдена субекстензификация на икономическия растеж и утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на утвърдения креатензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на утвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субкреатензисуфикация на
икономическия растеж* (confirmed subcreatensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субкреатензидефикация на
икономическия растеж* (confirmed subcreatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed suboptensification of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на утвърдения оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на утвърдения оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва утвърдена субоптензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed suboptensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва утвърдена субоптензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed suboptensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subretensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за утвърдена субкатензификация на икономическия растеж и утвърдена субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
утвърдения ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на утвърдения
ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена субретензисуфикация на икономическия растеж*
(confirmed subretensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субретензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subfitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на утвърдения фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на утвърдения фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва утвърдена субфитензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed subfitensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва утвърдена субфитензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed subfitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subhomeotensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж и
утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавното увеличаване на утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на утвърдения хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва утвърдена субхомеотензисуфикация
на икономическия растеж* (confirmed subhomeotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва утвърдена субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (confirmed subhomeotensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed fitensity of the economic growth), утвърдена инфитензивност на
икономическия растеж, (*) – фитензивност на икономическия растеж, която е равна или е по-голяма от 0,5; относително изразено положително участие
FI ≥ 0,5 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва утвърдената инфитензивност до единица, е субпреобладавщата котензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на инфитензивността на икономическия растеж и адифитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения фитензитет
на икономическия растеж fi ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената фитензивност са суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната фитензивност на икономическия растеж,
предимствената фитензивност на икономическия растеж, балансираната
фитензивност на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на утвърдената фитензивност (вж. икономическа
форма) са утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, утвърдената екстензивност на икономическия растеж, утвърдената катензивност на икономическия растеж, утвърдената интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на утвърдената фитензивност са още утвърдената фитензивност на продуктовия икономически растеж* (con140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------firmed fitensity of the product economic growth), утвърдената фитензивност
на факторовия икономически растеж* (confirmed fitensity of the factor
economic growth), утвърдената фитензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed fitensity of the utility economic growth), утвърдената фитензивност на стойностния икономически растеж* (confirmed fitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна фитензивност на икономическия растеж* (confirmed constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и утвърдена променлива фитензивност на икономическия растеж* (confirmed variable fitensity of the economic growth) (която е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърдена времевопроменлива фитензивност на икономическия растеж* (confirmed temporally-variable fitensity of the economic growth) и утвърдена невремевопроменлива фитензивност на икономическия растеж* (confirmed nontemporally-variable fitensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива фитензивност са (а) утвърдената покачваща се фитензивност на икономическия растеж* (confirmed raising fitensity of the
economic growth), което е утвърдено фитензификация на икономическия растеж, и (б) утвърдената спадаща фитензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding fitensity of the economic growth), което е утвърдено
субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се фитензивност образуват понятието
за утвърдена неспадаща фитензивност на икономическия растеж* (confirmed unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е утвърдена несубфитензификация на икономическия растеж* (confirmed unsubfitensification
of the economic growth)], а утвърдената постоянна и утвърдената спадаща фитензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се фитензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising fitensity of the economic
growth) [което е утвърдена нефитензификация на икономическия растеж*
(confirmed unfitensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed fitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на утвърдения фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на утвърдения
фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва утвърдена фитензисуфикация на икономическия растеж* (confirmed fitensisufication of the economic growth) [което е същото като утвърдено
фитензифициране на икономическия растеж* (confirmed fitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена фитензидефикация на икономическия растеж* (confirmed fitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed homeotensity of the economic growth), утвърдена инхомеотензивност на икономическия растеж, (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O ≥ 0,5, която е общо понятие за утвърдена квантитензивност на икономическия растеж и утвърдена квалитензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие Q ≥ 0,5 на
някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително
изразено положително участие R ≥ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност
е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на инхомеотензивността на икономическия растеж и
адихомеотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж o ≥ 0,5у и темпа на растежа. Съставки на утвърдената хомеотензивност са суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната хомеотензивност на икономическия растеж, предимствената хомеотензивност на
икономическия растеж, балансираната хомеотензивност на икономичесикия
растеж.
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на утвърдената хомеотензивност са утвърдената хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (confirmed homeotensity of the product economic growth), утвърдената хомеотензивност на факторовия икономически растеж* (confirmed homeotensity of the factor
economic growth), утвърдената хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (confirmed homeotensity of the utility economic growth), утвърдената хомеотензивност на стойностния икономически растеж*
(confirmed homeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават утвърдена постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed constant
homeotensity of the economic growth) (който е общо понятие за утвърдената
постоянна квантитензивност и утвърдената постянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и утвърден променлив хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed variable
homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за утвърдената
променлива квантитензивност и утвърдената променлива квалитензивност на
растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. утвърден времево-променлив хомеотензивност на икономическия растеж*
(confirmed temporally-variable homeotensity of the economic growth) и утвърден
невремево-променлив хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed non-temporally-variable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на утвърдената променлива хомеотензивност са (а) утвърдената
покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed raising homeotensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена покачваща се квантитензивност и утвърдена покачваща се квалитензивност на растежа), което е утвърдена хомеотензификация на икономическия растеж, и (б)
утвърдената спадащ хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed subsiding homeotensity of the economic growth) (общо понятие за утвърдена спадаща квантитензивност и утвърдена спадаща квалитензивност на растежа), което е утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж. В
своята общност утвърдената постоянна и утвърдената покачваща се хомеотензивност образуват понятието за утвърдена неспадаща хомеотензивност на
икономическия растеж* (confirmed unsubsiding homeotensity of the economic
growth) [което е утвърдена несубхомеотензификация на икономическия
растеж* (confirmed unsubhomeotensification of the economic growth)], а утвър-
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дената постоянна и утвърдената спадаща хомеотензивност образуват понятието за утвърдена непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (confirmed unraising homeotensity of the economic growth) [което е утвърдена нехомеотензификация на икономическия растеж* (confirmed unhomeotensification of the economic growth)].

УТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed homeotensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за утвърдена квантитензификация на икономическия растеж и утвърдена квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото
увеличаване на утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. от (б) по-бавното намаляване на утвърдения хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва утвърдена хомеотензисуфикация на
икономическия растеж* (confirmed homeotensisufication of the economic
growth) [което е същото като утвърдено хомеотензифициране на икономическия растеж* (confirmed homeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва утвърдена хомеотензидефикация на икономическия
растеж* (confirmed homeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдено фитензивиране на икономическия растеж и утвърдено котензивиране на
икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато утвърденото битензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е утвърдена битензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената битензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения битензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото битензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е утвърдена суббитензификация на икономическия
растеж (спадане на утвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е.
144

1764

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намаляване на относителния дял на утвърдения битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
утвърдено интертензивиране на икономическия растеж и утвърдено екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото битертензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена битертензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения битертензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото битертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената
битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на утвърдения битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения
екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото екстензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена екстензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената екстензивност
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения
екстензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото екстензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субекстензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената екстензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения
екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно из145
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена екстертензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на утвърдения екстертензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото екстертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж
(спадане на утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена екстратензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на утвърдения екстратензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото екстратензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж
(спадане на утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена интертензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената
интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на утвърдения интертензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото
интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на ут146
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------върдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения
катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото катензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена катензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената катензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения
катензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото катензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субкатензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената катензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения
катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена квалитензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената
квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на утвърдения квалитензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото
квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото кванти147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена квантитензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на утвърдения квантитензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото квантитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж
(спадане на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения
котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото котензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена котензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената котензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения
котензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото котензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субкотензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената котензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения
котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed creatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдено екстензивиране на икономическия растеж и утвърдено екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения креатензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена креатензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото креатензивиране става по-бавно
от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субкреатензификация
на икономическия растеж (спадане на утвърдената креатензивност на иконо148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения
оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото оптензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена оптензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената оптензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения
оптензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото оптензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субоптензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената оптензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения
оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдено катензивиране на икономическия растеж и утвърдено оптензивиране на
икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато утвърденото ретензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е утвърдена ретензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената ретензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения ретензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото ретензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е утвърдена субретензификация на икономическия
растеж (спадане на утвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на утвърдения ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж и утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения битензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото суббитензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е утвърдена суббитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения битензитет в
темпа на растежа), а когато утвърденото суббитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е утвърдена битензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения битензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж и утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения
битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част
от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото суббитертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на утвърдения битертензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото
суббитертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
утвърдена битертензификация на икономическия растеж (увеличаване на
утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субекстензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на утвърдения екстензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субекс150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена екстензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената
екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на утвърдения екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subextertensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на утвърдения екстертензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото субекстертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е утвърдена екстертензификация на икономическия растеж
(увеличаване на утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на утвърдения екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subextratensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на утвърдения екстратензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото субекстратензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е утвърдена екстратензификация на икономическия растеж
(увеличаване на утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на утвърдения екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на утвърдения интертензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото субинтертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е утвърдена интертензификация на икономическия растеж
(увеличаване на утвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на утвърдения интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субкатензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
утвърдения катензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена катензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
УТВЪРДЕНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения квалитензитет в темпа на растежа), а когато ут152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върденото субквалитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена квалитензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения квалитензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
утвърдения квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на утвърдения квантитензитет в темпа на растежа), а когато
утвърденото субквантитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е утвърдена квантитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на утвърдения квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субкотензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
утвърдения котензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена котензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
УТВЪРДЕНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж и утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субкреатензивиране
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
утвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субкреатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена креатензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената
креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на утвърдения креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субоптензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
утвърдения оптензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена оптензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
УТВЪРДЕНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж и утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения ретензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субретензивиране става по-бързо от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субретензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения ретензитет в
темпа на растежа), а когато утвърденото субретензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е утвърдена ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената ретензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения ретензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субфитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
утвърдения фитензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена
фитензификация на икономическия растеж (увеличаване на утвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
утвърдения фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
УТВЪРДЕНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (confirmed subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж и утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото субхомеотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото
субхомеотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
утвърдена хомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.

УТВЪРДЕНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(confirmed fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато утвърденото фитензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена фитензификация на икономическия растеж (покачване на утвърдената фитензивност
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения
фитензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото фитензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субфитензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената фитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения
фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
УТВЪРДЕНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (confirmed homeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж и утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато утвърденото хомеотензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена хомеотензификация на
икономическия растеж (покачване на утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа), а когато утвърденото хомеотензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
УТВЪРДЕНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-bitensitial economic growth), утвърдено-инбитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената
битензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден битензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената дебитензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са утвърдено-фитензивностният
икономически растеж и утвърдено-котензивностният икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-bitertensitial economic growth), утвърдено-инбитертензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на
битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената битертензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден битертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на утвърдената дебитертензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са утвърденоинтертензивностният икономически растеж и утвърдено-екстертензивностният икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-extensitial economic growth), утвърдено-инекстензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология
на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената екстензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на утвърдената деекстензивност) е равна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).

УТВЪРДЕНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-extertensitial economic growth), утвърдено-инекстертензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на
екстертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената екстертензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на утвърдената деекстертензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-extratensitial
economic
growth),
утвърдено-инекстратензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната
бинарна типология на екстратензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има утвърдената екстратензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден екстратензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената деекстратензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-ИНБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-inbitensitial economic growth) – същото като утвърденобитензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inbitertensitial economic growth) – същото като утвърденобитертензивностен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНО-ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inextertensitial economic growth) – същото като утвърденоекстертензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-inextensitial economic growth) – същото като утвърденоекстензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inextratensitial economic growth) – същото като утвърденоекстратензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-incatensitial economic growth) – същото като утвърденокатензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inqualitensitial economic growth) – същото като утвърденоквалитензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inquantitensitial economic growth) – същото като утвърдено-квантитензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-incotensitial economic growth) – същото като утвърденокотензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-increatensitial economic growth) – същото като утвърденокреатензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-inoptensitial economic growth) – същото като утвърденооптензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-inretensitial economic growth) – същото като утвърденоретензивностен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------УТВЪРДЕНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-intertensitial economic growth), утвърдено-реинтертензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на
интертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената интертензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден интертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на утвърдената деинтертензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-ИНФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-infitensitial economic growth) – същото като утвърденофитензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-inhomeotensitial economic growth) – същото като утвърдено-хомеотензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-catensitial economic growth), утвърдено-инкатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на
катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената катензивност
на икономическия растеж (вж. и утвърден катензитет на икономическия
растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че
общата им сума (заедно с това на утвърдената декатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа).
УТВЪРДЕНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-qualitensitial economic growth), утвърдено-инквалитензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типология на квалитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
утвърдената квалитензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден
квалитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената
деквалитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-quantitensitial economic growth), утвърдено-инквантитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж
(вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената квантитензивност на икономическия растеж
(вж. и утвърден квантитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия
растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с
това на утвърдената деквантитензивност) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-cotensitial economic growth), утвърдено-инкотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената
котензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден котензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената декотензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-creatensitial economic growth), утвърдено-инкреатензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при ко161
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ято в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената
креатензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден креатензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената декреатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са утвърденоекстензивностният
икономически
растеж
и
утвърдено-екстратензивностният икономически растеж.

УТВЪРДЕНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-optensitial economic growth), утвърдено-иноптензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на
оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената оптензивност
на икономическия растеж (вж. и утвърден оптензитет на икономическия
растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че
общата им сума (заедно с това на утвърдената деоптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа).
УТВЪРДЕНО-РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-reintertensitial economic growth) – същото като утвърденоинтертензивностен икономически растеж.
УТВЪРДЕНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-retensitial economic growth), утвърдено-инретензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на
ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има утвърдената ретензивност
на икономическия растеж (вж. и утвърден ретензитет на икономическия
растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общата им сума (заедно с това на утвърдената деретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа). Негови разновидности са утвърдено-катензивностният икономически растеж и утвърдено-оптензивностният икономически растеж.

УТВЪРДЕНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (confirmedly-fitensitial economic growth), утвърдено-инфитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в
темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената
фитензивност на икономическия растеж (вж. и утвърден фитензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената дефитензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
УТВЪРДЕНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(confirmedly-homeotensitial
economic
growth),
утвърдено-инхомеотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически растеж
(вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж
(вж. и утвърден хомеотензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на утвърдената дехомеотензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са утвърдено-квантитензивностният икономически растеж и утвърдено-квалитензивностният икономически растеж.
УТВЪРДИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (affirmative economic
sentence) – икономическо съждение, в което се отразява наличието на някакъв
икономически признак в определен икономически предмет (в т.ч. в икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------процес и т.н.). Различават се две негови разновидности – общоутвърдително
икономическо съждение и частноутвърдително икономическо съждение.
УТВЪРЖДАВАНЕ (confirmation) (кд) – във:
начин на ексоикокореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж.
икокореномическа ексодаденост);
начин на ексоикономическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икономическа ексодаденост);
начин на ексоикореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икореномическа ексодаденост);
начин на ексоикотехномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж.
икотехномическа ексодаденост);
начин на ексоикоуниреномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж.
икоуниреномическа ексодаденост);
начин на икокореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икокореномическа даденост);
начин на икономическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икономическа даденост);
начин на икореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икореномическа даденост);
начин на икотехномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икотехномическа даденост);
начин на икоуниреномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икоуниреномическа даденост).
УТОЧНЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(economic determination modificationary coefficient) – видоизменен коефициент
на икономическо определение (видоизменен специфичен коефициент на икономическа корелация), който отчита какво въздействие оказват степените на
свобода върху корелацията между зависимата и независимите променливи
икономически величини:
n

∑ (xi − xˆi )
r2 =1−

2

i =1
n

.

∑ ( xi − x )

2

n −1
,
n − k −1

i =1
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до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където n е броят на елементите в икономическия ред, x̂i – изгладеното значение на i-тия елемент на икономическия ред (i = 1, 2, …, n); k – броят на независимите променливи в икономическото уравнение на регресия; x – наблюдаваните значения на случайната икономическа величина X; x – нейното средно
значение [математическото очакване E(x)], което се определя по формулата
x=

1 n
∑ xi .
n i =1

Вж. коефициент на икономическа корелация.

УЧАСТИЕ (participation (share)) (кд) – във:
запасово икокореномическо участие;
запасово икореномическо участие;
запасово икоуниреномическо участие;
запасово инцентитално икокореномическо участие;
запасово инцентитално икореномическо участие;
запасово инцентитално икоуниреномическо участие;
запасово трансцентитално икокореномическо участие;
запасово трансцентитално икореномическо участие;
запасово трансцентитално икоуниреномическо участие;
запасово уницентитално икокореномическо участие;
запасово уницентитално икореномическо участие;
запасово уницентитално икоуниреномическо участие;
запасово центитално икокореномическо участие;
запасово центитално икореномическо участие;
запасово центитално икоуниреномическо участие;
изпълнително икокореномическо участие;
изпълнително икореномическо участие;
изпълнително икоуниреномическо участие;
изпълнително инцентитално икокореномическо участие;
изпълнително инцентитално икореномическо участие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително уницентитално икокореномическо участие;
изпълнително уницентитално икореномическо участие;
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително центитално икокореномическо участие;
изпълнително центитално икореномическо участие;
изпълнително центитално икоуниреномическо участие;
икокореномическо участие;
икореномическо участие;
икоуниреномическо участие;
инцентитално икокореномическо участие;
инцентитално икореномическо участие;
инцентитално икоуниреномическо участие;
работно икокореномическо участие;
работно икореномическо участие;
работно икоуниреномическо участие;
работно инцентитално икокореномическо участие;
работно инцентитално икореномическо участие;
работно инцентитално икоуниреномическо участие;
работно трансцентитално икокореномическо участие;
работно трансцентитално икореномическо участие;
работно трансцентитално икоуниреномическо участие;
работно уницентитално икокореномическо участие;
работно уницентитално икореномическо участие;
работно уницентитално икоуниреномическо участие;
работно центитално икокореномическо участие;
работно центитално икореномическо участие;
работно центитално икоуниреномическо участие;
субстатно икокореномическо участие;
субстатно икореномическо участие;
субстатно икоуниреномическо участие;
субстатно инцентитално икокореномическо участие;
субстатно инцентитално икореномическо участие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо участие;
субстатно трансцентитално икокореномическо участие;
субстатно трансцентитално икореномическо участие;
субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие;
субстатно уницентитално икокореномическо участие;
субстатно уницентитално икореномическо участие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо участие;
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File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно центитално икокореномическо участие;
субстатно центитално икореномическо участие;
субстатно центитално икоуниреномическо участие;
сустатантно икокореномическо участие;
сустатантно икореномическо участие;
сустатантно икоуниреномическо участие;
сустатантно инцентитално икокореномическо участие;
сустатантно инцентитално икореномическо участие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно уницентитално икокореномическо участие;
сустатантно уницентитално икореномическо участие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно центитално икокореномическо участие;
сустатантно центитално икореномическо участие;
сустатантно центитално икоуниреномическо участие;
сустатитно икокореномическо участие;
сустатитно икореномическо участие;
сустатитно икоуниреномическо участие;
сустатитно инцентитално икокореномическо участие;
сустатитно инцентитално икореномическо участие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатитно трансцентитално икореномическо участие;
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно уницентитално икокореномическо участие;
сустатитно уницентитално икореномическо участие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно центитално икокореномическо участие;
сустатитно центитално икореномическо участие;
сустатитно центитално икоуниреномическо участие;
съзидателно икокореномическо участие;
съзидателно икореномическо участие;
съзидателно икоуниреномическо участие;
съзидателно инцентитално икокореномическо участие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно инцентитално икореномическо участие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно уницентитално икокореномическо участие;
съзидателно уницентитално икореномическо участие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно центитално икокореномическо участие;
съзидателно центитално икореномическо участие;
съзидателно центитално икоуниреномическо участие;
сътворително икокореномическо участие;
сътворително икореномическо участие;
сътворително икоуниреномическо участие;
сътворително инцентитално икокореномическо участие;
сътворително инцентитално икореномическо участие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо участие;
сътворително трансцентитално икокореномическо участие;
сътворително трансцентитално икореномическо участие;
сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие;
сътворително уницентитално икокореномическо участие;
сътворително уницентитално икореномическо участие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо участие;
сътворително центитално икокореномическо участие;
сътворително центитално икореномическо участие;
сътворително центитално икоуниреномическо участие;
творческо икокореномическо участие;
творческо икореномическо участие;
творческо икоуниреномическо участие;
творческо инцентитално икокореномическо участие;
творческо инцентитално икореномическо участие;
творческо инцентитално икоуниреномическо участие;
творческо трансцентитално икокореномическо участие;
творческо трансцентитално икореномическо участие;
творческо трансцентитално икоуниреномическо участие;
творческо уницентитално икокореномическо участие;
творческо уницентитално икореномическо участие;
168

1788

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от УСПОРЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ
до УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо уницентитално икоуниреномическо участие;
творческо центитално икокореномическо участие;
творческо центитално икореномическо участие;
творческо центитално икоуниреномическо участие;
трансцентитално икокореномическо участие;
трансцентитално икореномическо участие;
трансцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно икокореномическо участие;
унисъзидателно икореномическо участие;
унисъзидателно икоуниреномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно центитално икокореномическо участие;
унисъзидателно центитално икореномическо участие;
унисъзидателно центитално икоуниреномическо участие;
уницентитално икокореномическо участие;
уницентитално икореномическо участие;
уницентитално икоуниреномическо участие;
центитално икокореномическо участие;
центитално икореномическо участие;
центитално икоуниреномическо участие.
УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (participants in foreign exchange
market) (в межд.) – кономически агенти (респ. икономически единици), които
извършват или опосредстват валутни сделки (в межд.) на валутния пазар (в
межд.). Към тях се числят: големите търговски банки (в макр.), специализирани във валутната търговия; местните търговски банки, в чиято основна
дейност валутната търговия не е включена, но обслужват валутните сделки на
своите клиенти, като посредничат помежду им и между тях и големите банки;
клиентите на местните търговски банки; валутните брокери, които са специа169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лизирани в търговията с валута и обикновено посредничат между големите
търговски банки и финансовите центрове; централната банка (в макр.), която
купува и продава валута за сметка на държавния валутен резерв.

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (participants in
forward exchange market) (в межд.) – участници във валутния пазар (в межд.),
към които се числят застраховащите се на валутния пазар (в межд.), валутните арбитражисти (в межд.) и валутните спекуланти (в межд.).
УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (participants in
forward exchange market) (ки) – във:
взаимодействие между участниците във форуърдния валутен пазар (в
межд.);
участници във форуърдния валутен пазар (в межд.).

170

1790

