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Маркировките със светъл курсив са препратки 

към Енциклопедия на икономическата система 

(2016), когато са означени с горен индекс 
e
, или са 

препратки към приложеното към нея издание Азбучен 

речник на общото финомическо приложение, 

когато са означени с горен индекс 
d
, или към двете 

едновременно, когато са означени с горен индекс 
ed

. 

Наименованията на понятията, означени със 

звездичка *, са въведени за първи път от автора 

на тези издания Камен Миркович. 

 

 

Настоящото издание “Общо финомическо приложение” е елемент от ав-

торовата поредица “Икономическата ингредиентност”
1
. Неотменими части 

от монографията са публикациите “Тематичен речник на общото финоми-

ческо приложение” и “Азбучен речник на общото финомическо приложе-

ние”. И трите издания са приложения към моята Енциклопедия на икономи-

ческата система, която е посветена на системния подход в икономиката
e
 

(вж.: Миркович, К. Енциклопедия на икономическата система. Интернет, 

                                                 

1
 Всяко издание от поредицата “Икономическата ингредиентност” като приложение към 

Енциклопедия на икономическата система е маркирано с индекс, в който: с арабски 

цифри е означен номерът на неговата тематична насоченост, с E – че изданието се отнася 

до икономиката, с EH – до икотехномиката, с ER – до икореномиката, с I – до екс-

номиката, с IH – до екстехномиката, с IR – до ексреномиката, с F – до финомиката, 

с FH – до фитехномиката, с FR – до фиреномиката, с S – до субномиката, с SH – до 

субтехномиката, с SR – до субреномиката, с EX – до икофорномиката, с X – до фор-

номиката, с Y – до номиката, с A – че изданието е монография, с B – че то е локален 

тематичен речник, и с D – че то е локален азбучен речник, и двата речника отнасящи се 

към темата на дадената монография. Индексът на настоящото приложение е F91-A. Оста-

налите приложения предстои да бъдат разработени. Всяка препратка към локален азбучен 

речник на друга монография е маркирана с неговия пълен индекс, поставен в малки скоби, 

например с (E05-D), ако монографията е E05-A. 
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www.Kamen Mirkovich.com, София, 2016). Част от използваните в тях поня-

тия са интерпретирани като термини в Енциклопедията.
1
 

В това издание са пояснени първични ингредиентни финомически крите-

рии
ed

, както и термини, които като разновидности са породени от прилагането 

на тези критерии към по-общи термини. Книгата служи като помагало за изяс-

няването на вторични, третични и т.н. ингредиентни финомически критерии, 

разглеждани в другите издания на поредицата “Икономическата ингредиен-

тност”. 

Съдържащите се в този труд твърдения са доразвитие на моите схваща-

ния, намерили място в Енциклопедията, и затова те не винаги напълно се 

покриват с тях. 

Финомиката
e
 е тясно свързана с такива обществени форми като икономи-

ка
e
, икотехномика

e
, икореномика

e
, ексномика

e
, екстехномика

e
, ексреномика

e
, 

фитехномика
e
, фиреномика

e
, субномика

e
, икофорномика

e
, форномика

e
 и номи-

ка. Затова в следващи издания след тази книга ще бъдат дадени още общо 

икотехномическо приложение (EH91-A), общо икореномическо приложе-

ние (ER91-A), общо екстехномическо приложение (IH91-A), общо ексрено-

мическо приложение (IR91-A), общо фитехномическо приложение (FH91-

A), общо фиреномическо приложение (FR91-A), общо субномическо при-

ложение (S91-A), общо икофорномическо приложение (EX91-A), общо 

форномическо приложение (X91-A), общо номическо приложение (Y91-A) 

и други. 

Текстовете на редица от използваните термини в изданието съдържат на-

пълно оригинални схващания на К. Миркович [в публикацията “Речник на 

общото финомическо приложение” те са означени с (*)]. Наименованията на 

всички термини (с и без звездичка) са преведени от български на английски 

език от автора. Преводът на математическите изрази е съобразен със специфи-

ката на англоезичната математическа терминология, която не винаги се покри-

ва с техния изказ в общоупотребяваната лексика. Авторът моли да бъде изви-

нен за допуснатите неточности. 

София, март 2020 г. 

                                                 

1
  Понятието финомика

e
 е съкращение на финансова пазарна икономика

e
, като финомиката е 

подсистема на ексномиката
e
, следователно и на икономиката

e
. Финомка и финансова 

пазарна икономика са синоними. 
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1. Ингредиентни финомически критерии 

Настоящото приложение пояснява избрани от автора ингредиентни фи-

номически критерии от по-ниско равнище (предимно първични), които са 

включени в състава на ингредиентни финомически критерии от по-високо 

равнище (предимно вторични и третични). Последните са разгледани в основ-

ното изложение на финомическите монографии от моята поредица “Икономи-

ческата ингредиентност”, при запознаването с което читателят може да прави 

справка с приложението. 

Ингредиентният финомически критерий*
d
 (ingrediental finomic criterion) е 

класификационен финомически признак, който поражда ингредиентни фино-

мически разновидности* (ingrediental finomic species /variety/) (вж. финоми-

ческа разновидност
d
) на финомическия предмет

d
 (в т.ч. на финомическия 

обект
d
, финомическата система

d
, финомическия процес

d
 и т.н.); той е основ-

но понятие на ингредиентния финомически подход
d
. Представлява частен слу-

чай на ингредиентния субномически критерий
e
 (вж. и ингредиентен субноми-

чески подход
e
). 

Според естеството си ингредиентните финомически критерии са подреде-

ни в групи, които в своята съвкупност (вж. финомическа съвкупност
d
) образу-

ват ингредиентна критериална финомическа система* (ingrediental criterion 

finomic system). Тя се състои от (1) първични ингредиентни финомически 

критерии* (primary ingrediental finomic criteria) (критерии, които не могат да 

бъдат изведени от други критерии), (2) вторични ингредиентни финомичес-

ки критерии* (secondary ingrediental finomic criteria) (критерии, които се из-

веждат от два първични критерия), (3) третични ингредиентни финомичес-

ки критерии* (tertiary ingrediental finomic criteria) (критерии, които се извеж-

дат от три първични критерия, рес от един първичен и един вторичен крите-

рий) и т.н. 

Първичните ингредиентни финомически критерии* (primary 

ingrediental finomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни фи-

номически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния финоми-

чески критерий* (primary applying on the ingrediental finomic criterion) пораж-

да първични разновидности на финомическия предмет. Вторичните, третични-

те и т.н. ингредиентни финомически критерии се означават още като специ-

фични ингредиентни финомически критерии* (specific ingrediental finomic 

criterion) или като комбинирани ингредиентни финомически критерии. Спе-

7
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цифичното прилагане на ингредиентния финомически критерий* (specific 

applying on the ingrediental finomic criterion) поражда специфични разновиднос-

ти на финомическия предмет. 

Според ингредиентната финомическа установеност*
d
 (ingrediental 

finomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане на 

ингредиентния финомически критерий са (1) конституентното (наречено още 

конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3) инсти-

туентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още 

конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и орга-

ническо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че 

ингредиентният финомически критерий може да има шест приложни разно-

видности: 

(1) конституентен ингредиентен финомически критерий* 

(constituentary ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия 

предмет (и неговите разновидности), последният наречен финомически кон-

ституент* (finomic constituent), като конституираща част, страна или аспект 

на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституцио-

нализирано) финомическо образувание (някаква финомическа конституция), 

което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основопо-

лагащи финомически зависимости; 

(2) органоентен ингредиентен финомически критерий* (organoentary 

ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия предмет (и него-

вите разновидности), последният наречен финомически органоент* (finomic 

organoent), като организираща част, страна или аспект на по-голямо или по-

широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органичес-

ко) финомическо образувание (някаква финомическа организация), което е 

съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани финомически зако-

номерности; 

(3) институентен ингредиентен финомически критерий* (instituentary 

ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия предмет (и него-

вите разновидности), последният наречен финомически институент* 

(finomic instituent), като институираща част, страна или аспект на по-голямо 

или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) фи-

номическо образувание (някаква финомическа институция), което е съвкуп-

ност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани финомически правила; 

(4) конституитен ингредиентен финомически критерий* (constituitary 

ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия предмет (и него-

8
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вите разновидности), последният наречен финомически конституит* 

(finomic constituite), като конституирано (конституционализирано) финомичес-

ко образувание (някаква финомическа конституция) на съвкупност от взаи-

монепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи финомически зави-

симости между съставящите го финомически конституенти; 

(5) органоитен ингредиентен финомически критерий* (organoitary 

ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия предмет (и него-

вите разновидности), последният наречен финомически органоит* (finomic 

organoite), като организирано (организационно, органическо) финомическо об-

разувание (някаква финомическа организация) на съвкупност от взаимонеп-

ротиворечиви и взаимообвързани финомически закономерности; управлява-

щи съставящите го финомически органоенти; 

(6) институитен ингредиентен финомически критерий* (instituitary 

ingrediental finomic criterion) – той разглежда финомическия предмет (и него-

вите разновидности), последният наречен финомически институит* 

(finomic instituite), като институирано (институционализирано) финомическо 

образувание (някаква финомическа институция) на съвкупност от взаимо-

непротиворечиви и взаимообвързани финомически правила; регулиращи със-

тавящите го финомически институенти. 

При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиент-

ния финомически критерий* (constituentary applying on the ingrediental 

finomic criterion) поражда конституентни разновидности на финомическия 

предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и техните 

производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния финомически 

критерий* (organoentary applying on the ingrediental finomic criterion) поражда 

органоентни разновидности на финомическия предмет; (3) институентното 

прилагане на ингредиентния финомически критерий* (instituentary 

applying on the ingrediental finomic criterion) поражда институентни разно-

видности на финомическия предмет; (4) конституитното прилагане на инг-

редиентния финомически критерий* (constituitary applying on the ingrediental 

finomic criterion) поражда конституитни разновидности на финомическия 

предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния финомически 

критерий* (organoitary applying on the ingrediental finomic criterion), което е 

същото като органическо прилагане на ингредиентния финомически кри-

терий* (organic applying on the ingrediental finomic criterion), поражда органо-

итни, т.е. органически разновидности на финомическия предмет (това са сама-

та финомика и нейните производни като субномиката, консуномиката, проно-

9
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миката, финомиката, техномиката, реномиката и т.н.); (6) институитното 

прилагане на ингредиентния финомически критерий* (instituitary applying 

on the ingrediental finomic criterion) поражда институитни разновидности на 

финомическия предмет. 

10
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2. Ингредиентна финомическа приоритетност 

Ингредиентната финомическа приоритетност*
d
 (ingrediental finomic 

priority /antecedenceness/) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 

(вж. финомическа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

e
 

(в т.ч. и финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите 

ингредиенти
d
) се класифицират според мястото, което заемат като приоритети 

в финомическото изследване и финомическото управление. Тяхното съ-

подреждане обаче е относително, тъй като зависи от субекта, който прави фи-

номическото изследване или извършва финомическото управление. Ингреди-

ентната финомическа приоритетност е частен случай на ингредиентната суб-

номическа приоритетност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа приори-

тетност
d
 към понятието за приофиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа приоритет-

ност*
d
 (organic ingrediental finomic priority /antecedenceness/)]: 

(1) приофиномика*
d
 (priofinomy) [съкратено от и същото като приоритет-

ностна финомика*
d
 (prioritical finomy)] – общо понятие за разновидностите на 

финомиката
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа приоритет-

ност
d
 (т.е. е общо понятие за типофиномиката и кофиномиката); финомика, 

съставена от приоритетностни финомически предмети
d
; 

(2) типофиномика*
d
 (typofinomy) [съкратено от и същото като типична 

финомика*
ed

 (typical finomy)] – такава страна (аспект) от финомиката
ed

, която 

е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните финомически 

предмети, в т.ч. и типичните диалектически финомически ингредиенти
d
 

(последните са най-характерните диалектически финомически ингредиенти
d
, 

т.е. такива, които са типични за финомиката), като типичността им се определя 

от субекта, изследващ или управляващ финомиката; финомика съставена от 

типични финомически предмети
d
; типофиномиката е и общо понятие за раз-

новидностите на финомиката от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка типичност
d
; 

(3) комплефиномика*
d
 (complefinomy) [същото като кофиномика*

d
 

(cofinomy) и съкратено от и същото като допълваща финомика*
d
 

(complementary finomy)] – такава страна (аспект) от финомиката
d
, която е изг-

радена от (и интерпретирана с помощта на) допълващи (комплементарни) фи-

номически предмети, в т.ч. и от диалектически финомически ингредиенти
e
 

11
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(допълващи към типичните диалектически финомически ингредиенти
d
), т.е. 

от такива, които са характерни не само за финомиката, но доразвиват различни 

страни на типичните финомически предмети, като комплементарността им се 

определя от субекта, изследващ или управляващ финомиката; финомика със-

тавена от допълващи финомически предмети
d
; комплефиномиката е общо по-

нятие за разновидностите на финомиката от гледна точка на ингредиентната 

финомическа допълнителност
d
, които са видове приоритетни финомики (като 

инфаструктурна финомика, ултраструктурна финомика, дедуктивна финомика, 

суфицитностна финомика, обобщена финомика); 

(4) инфрафиномика*
d
 (infrafinomy) [съкратено от и същото като инфраст-

руктурна финомика*
d
 (infrastructural finomy)] – финомика

e
, която представя и 

се свежда до структурата на разпределението на финомическите предмети
d
 в 

финомическото пространство
d
, когато те са участници в финомическите от-

ношения
d
; финомика, съставена от инфраструктурни финомически предмети

d
; 

общо понятие за разновидностите на финомиката от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа инфраструктурност
d
; 

(5) ултрафиномика*
d
 (ultrafinomy) [съкратено от и същото като ултраст-

руктурна финомика*
d
 (ultrastructural finomy)] – финомика

e
, която представя и 

се свежда до структурата на разпределението на финомическите предмети
d
 в 

финомическото пространство
d
, когато те са финомически отношения

d
; фи-

номика, съставена от ултраструктурни финомически предмети
d
; общо поня-

тие за разновидностите на финомиката от гледна точка на ингредиентната 

финомическа ултраструктурност
d
; 

(6) дедуктфиномика*
d
 (deductfinomy) [съкратено от и същото като дедук-

тивна финомика*
d
 (deductive finomy)] – финомика

ed
, която подрежда финоми-

ческите предмети
d
 в посока от абстрактното в финомиката

d
 към конкрет-

ното в финомиката
d
; финомика, съставена от дедуктивни финомически пред-

мети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката от гледна точка на 

ингредиентната финомическа дедуктивност
d
; 

(7) суфифиномика*
d
 (suffifinomy) [съкратено от и същото като суфицит-

ностна финомика*
d
 (sufficient finomy) и същото като достатъчностна фино-

мика*
d
 (sufficient finomy)] – финомика

ed
, която подрежда финомическите 

предмети
d
 в посока от необходимото до действителното в финомиката, като 

по този начин се изразява степента на достигане до финомическата действи-

телност и с което се обосновава достатъчността на финомическата истин-

ност*
d
 (finomic veracity sufficiency) (вж. финомическа необходимост

d
 и фино-

мическа действителност
d
); финомика, съставена от суфицитностни финоми-

12
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чески предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката от гледна 

точка на ингредиентната финомическа суфицитност
d
; 

(8) обофиномика*
d
 (genfinomy) [съкратено от и същото като обобщена 

финомика*
d
 (generalized finomy)] – финомика

ed
, която подрежда финомичес-

ките предмети
d
 в посока от частното към общото в финомиката; финомика, 

съставена от обобщени финомически предмети
d
; общо понятие за разно-

видностите на финомиката от гледна точка на ингредиентната финомическа 

обобщеност
d
; 

(9) рипефиномика*
d
 (ripefinomy) [съкратено от и същото като зрялостна 

финомика*
d
 (ripeness finomy)] – общо понятие за разновидностите на финоми-

ката от гледна точка на ингредиентната финомическа зрялост
d
; 

(10) асидецисифиномика*
d
 (assidecisifinomy) [съкратено от и същото като 

асидециситивна финомика*
d
 (assidecistiive finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на асидецисифиномиката от гледна точка на ингредиентната фи-

номическа асидециситивност
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа приоритет-

ност
d
 към понятието за финомически приопредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа приори-

тетност*
d
 (primary ingrediental finomic priority /antecedenceness/)]: 

(1) финомически приопредмет*
d
 (finomic priothing) [съкратено от и също-

то като приоритетностен финомически предмет*
d
 (prioritical finomic thing) и 

същото като финомически приотит*
d
 (finomic priotite)] [в т.ч. приоритет-

ностен финомически обект* (prioritical finomic object), приоритетостна 

финомическа система* (prioritical finomic system), приоритетностен фи-

номически ингредиент* (prioritical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие 

за разновидностите на приоритетностния финомическия предмет
е
 от гледна 

точка на ингредиентната финомическа приоритетност
d
 (т.е. общо понятие за 

типичния финомически предмет и допълващия финомически предмет); той 

показва наличието на финомическа приоритетност; финомически предмет, 

конституиран в приофиномиката; други избрани разновидности на финоми-

ческия приопредмет са 

(а) финомическата приосистема*
d
 (finomic priosystem) [съкратено от и 

същото като приоритетностна финомическа система*
d
 (prioritical finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в приофиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

13
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точка на ингредиентната финомическа приоритетност (т.е. е общо понятие за 

типичната финомическа система и допълващата финомическа система), и 

(б) финомическият приоингредиент*
d
 (finomic prioingredient) [съкратено 

от и същото като приоритетностен финомически ингредиент*
d
 (prioritical 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в прио-

финомиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ин-

гредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа приоритетност (т.е. 

е общо понятие за типичния финомически ингредиент и допълващия финоми-

чески ингредиент); 

(2) финомически типопредмет*
d
 (finomic typothing) [съкратено от и също-

то като типичен финомически предмет*
d
 (typical finomic thing) и същото като 

финомически типотит*
d
 (finomic typotite)] [в т.ч. типичен финомически 

обект* (typical finomic object), типична финомическа система* (typical 

finomic system), типичен финомически ингредиент* (typical finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е типичен за финомиката

ed
, 

като типичността му се определя от субекта, изследващ или управляващ фи-

номиката; общо понятие за разновидностите на типичния финомически пред-

мет от гледна точка на ингредиентната финомическа типичност
d
; той показ-

ва наличието на финомическа типичност; финомически предмет, конституиран 

в типофиномиката; други избрани разновидности на финомическия типоп-

редмет са 

(а) финомическата типосистема*
d
 (finomic typosystem) [съкратено от и 

същото като типична финомическа система*
d
 (typical finomic system)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в типофиномиката и която е общо 

понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка на ин-

гредиентната финомическа типичност, и 

(б) финомическият типоингредиент*
d
 (finomic typoingredient) [съкратено 

от и същото като типичнен финомически ингредиент*
d
 (typical finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в типофиноми-

ката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент 

от гледна точка на ингредиентната финомическа типичност; 

(3) финомически комплепредмет*
d
 (finomic complething) [съкратено от и 

същото като допълващ финомически предмет*
d
 (complementary finomic thing) 

и същото като финомически комплетит*
d
 (finomic completite)] [в т.ч. допъл-

ващ финомически обект* (complementary finomic object), допълваща фино-

мическа система* (complementary finomic system), допълващ финомически 

ингредиент* (complementary finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

14
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мет
d
, който допълва типичните финомически предмети

d
, т.е. такъв, който е 

характерен не само за финомиката, но доразвива различни страни на типични-

те финомически предмети, като допълнителността му се определя от субекта, 

изследващ или управляващ финомиката; общо понятие за разновидностите на 

допълващия финомически предмет от гледна точка на ингредиентната фино-

мическа допълнителност
d
, които са видове приоритетни финомически пред-

мети (като инфаструктурен финомически предмет, ултраструктурен финоми-

чески предмет, дедуктивен финомически предмет, суфицитностен финомичес-

ки предмет, обобщен финомически предмет); той показва наличието на фино-

мическа допълнителност; финомически предмет, конституиран в комплефи-

номиката; други избрани разновидности на финомическия комплепредмет са 

(а) финомическата комплесистема*
d
 (finomic complesystem) [съкратено 

от и същото като допълваща финомическа система*
d
 (complementary finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в комплефиномиката 

и която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от 

гледна точка на ингредиентната финомическа допълнителност (т.е. е общо по-

нятие за инфраструктурната финомическа система, ултраструктурната фино-

мическа система, дедуктивната финомическа система, суфицитностната фино-

мическа система, и обобщената финомическа система), и 

(б) финомическият комплеингредиент*
d
 (finomic compleingredient) [съкра-

тено от и същото като допълващ финомически ингредиент*
d
 (complementary 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в комп-

лефиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа допълнителност 

(т.е. е общо понятие за инфраструктурния финомически ингредиент, ултраст-

руктурния финомически ингредиент, дедуктивния финомически ингредиент, 

суфицитностния финомически ингредиент, и обобщенея финомически ингре-

диент); 

(4) финомически инфрапредмет*
d
 (finomic infrathing) [съкратено от и съ-

щото като инфраструктурен финомически предмет*
d
 (infrastructural finomic 

thing) и същото като финомически инфратит*
d
 (finomic infratite)] [в т.ч. инф-

раструктурен финомически обект* (infrastructural finomic object), инфраст-

руктурна финомическа система* (infrastructural finomic system), инфраст-

руктурен финомически ингредиент* (infrastructural finomic ingredient) и т.н.] 

– финомически предмет
d
, който участва в структурата на разпределението на 

финомическите предмети в финомическото пространство
e
, когато те са еле-

менти на финомическите отношения
d
; разпределен в финомическото прост-

15
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ранство финомически предмет, който е страна на финомическо отношение; 

той показва наличието на финомическа инфраструктурност; финомически 

предмет, конституиран в инфрафиномиката; общо понятие за разновидностите 

на инфраструктурния финомически предмет от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа инфраструктурност
d
; други избрани разновидности на 

финомическия инфрапредмет са 

(а) финомическата инфрасистема*
d
 (finomic infrasystem) [съкратено от и 

същото като инфраструктурна финомическа система*
d
 (infrastructural finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в инфрафиномиката, 

и 

(б) финомическият инфраингредиент*
d
 (finomic infraingredient) [съкрате-

но от и същото като инфраструктурен финомически ингредиент*
d
 

(infrastructural finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е консти-

туиран в инфрафиномиката; 

(5) финомически ултрапредмет*
d
 (finomic ultrathing) [съкратено от и съ-

щото като ултраструктурен финомически предмет*
d
 (ultrastructural finomic 

thing) и същото като финомически ултратит*
d
 (finomic ultratite)] [в т.ч. улт-

раструктурен финомически обект* (ultrastructural finomic object), ултраст-

руктурна финомическа система* (ultrastructural finomic system), ултраст-

руктурен финомически ингредиент* (ultrastructural finomic ingredient) и т.н.] 

– финомически предмет
d
, който участва в структурата на разпределението на 

финомическите предмети в финомическото пространство
d
, когато те са фи-

номически отношения
d
; разпределен в финомическото пространство финоми-

чески предмет, който е финомическо оношение; той показва наличието на фи-

номическа ултраструктурност; финомически предмет, конституиран в ултра-

финомиката; общо понятие за разновидностите на инфраструктурния финоми-

чески предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа ултраструк-

турност
d
; други избрани разновидности на финомическия ултрапредмет са 

(а) финомическата ултрасистема*
d
 (finomic ultrasystem) [съкратено от и 

същото като ултраструктурна финомическа система*
d
 (ultrastructural finomic 

system)] – финомическа система
e
, която е конституирана в ултрафиномиката, 

и 

(б) финомическият ултраингредиент*
d
 (finomic ultraingredient) [съкратено 

от и същото като ултраструктурен финомически ингредиент*
d
 (ultrastructural 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в улт-

рафиномиката; 

16
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(6) финомически дедуктпредмет*
d
 (finomic deductthing) [съкратено от и 

същото като дедуктивен финомически предмет*
d
 (deductive finomic thing) и 

същото като финомически дедукттит*
d
 (finomic deducttite)] [в т.ч. дедукти-

вен финомически обект* (deductive finomic object), дедуктивна финомичес-

ка система* (deductive finomic system), дедуктивен финомически ингреди-

ент* (deductive finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който 

участва в преминаването от абстрактното в финомиката
e
 към конкретното 

в финомиката
d
; той показва наличието на финомическа дедуктивност; фино-

мически предмет, конституиран в дедуктфиномиката; общо понятие за разно-

видностите на дедуктивния финомически предмет от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа дедуктивност
d
; други избрани разновидности на фи-

номическия дедуктпредмет са 

(а) финомическата дедуктсистема*
d
 (finomic deductsystem) [съкратено от 

и същото като дедуктивна финомическа система*
d
 (deductive finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в дедуктфиномиката, и 

(б) финомическият дедуктингредиент*
d
 (finomic deductingredient) [съкра-

тено от и същото като дедуктивен финомически ингредиент*
d
 (deductive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в дедук-

тфиномиката; 

(7) финомически суфипредмет*
d
 (finomic suffithing) [съкратено от и също-

то като суфицитностен финомически предмет*
d
 (sufficient finomic thing) и 

същото като финомически суфитит*
d
 (finomic suffitite) и същото като доста-

тъчностен финомически предмет*
d
 (sufficient finomic thing)] [в т.ч. суфицит-

ностен финомически обект* (sufficient finomic object), суфицитностна фи-

номическа система* (sufficient finomic system), суфицитностен финомичес-

ки ингредиент* (sufficient finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, 

който участва в преминаването от необходимото до действителното в финоми-

ката
ed

, като изразява степента на достигане до финомическата действителност 

и с което се обосновава достатъчността на финомическата истинност*
d
 

(finomic veracity sufficiency) (вж. финомическа необходимост
d
 и финомическа 

действителност
d
); той показва наличието на финомическа суфицитност; фи-

номически предмет, конституиран в суфифиномиката; общо понятие за разно-

видностите на суфицитностния финомически предмет от гледна точка на инг-

редиентната финомическа суфицитност
d
; други избрани разновидности на 

финомическия суфитпредмет са 

(а) финомическата суфисистема*
d
 (finomic suffisystem) [съкратено от и 

същото като суфицитностна финомическа система*
d
 (sufficient finomic 

17
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system)] – финомическа система
e
, която е конституирана в суфитфиномиката, 

и 

(б) финомическият суфиингредиент*
d
 (finomic suffiingredient) [съкратено 

от и същото като суфицитностен финомически ингредиент*
d
 (sufficient 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в су-

фитфиномиката; 

(8) финомически обопредмет*
d
 (finomic genthing) [съкратено от и същото 

като обобщен финомически предмет*
d
 (generalized finomic thing) и същото ка-

то финомически оботит*
d
 (finomic gentite)] [в т.ч. обобщен финомически 

обект* (generalized finomic object), обобщена финомическа система* 

(generalized finomic system), обобщен финомически ингредиент* (generalized 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който участва в премина-

ването от частното към общото в финомиката, като изразява степента на дос-

тигане до общото; той показва наличието на финомическа обобщеност; общо 

понятие за разновидностите на обобщения финомически предмет от гледна 

точка на ингредиентната финомическа обобщеност
d
; финомически предмет, 

конституиран в обофиномиката; други избрани разновидности на финомичес-

кия обопредмет са 

(а) финомическата обосистема*
d
 (finomic gensystem) [съкратено от и съ-

щото като обобщена финомическа система*
d
 (generalized finomic system)] – 

финомическа система
e
, която е конституирана в обофиномиката, и 

(б) финомическият обоингредиент*
d
 (finomic geningredient) [съкратено от 

и същото като обобщен финомически ингредиент*
d
 (geeralized finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в обофиномика-

та; 

(9) рипефиномически предмет*
d
 (ripefinomic thing) [съкратено от и същото 

като зрялостен финомически предмет*
d
 (ripeness finomic thing)] – общо поня-

тие за разновидностите на зрялостния финомически предмет от гледна точка 

на ингредиентната финомическа зрялост
d
; финомически предмет, конституи-

ран в условията на рипефиномиката; други избрани негови разновидности са 

(а) рипефиномическата система*
d
 (ripefinomic system) [съкратено от и 

същото като зрялостна финомическа система*
d
 (ripeness finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в рипефиномиката, и 

(б) рипефиномическият ингредиент*
d
 (ripefinomic ingredient) [съкратено 

от и същото като зрялостен финомически ингредиент*
d
 (ripeness finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в рипеикономи-

ката; 

18
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(10) финомически асидецисипредмет*
d
 (finomic assidecisithing) [съкратено 

от и същото като асидециситивен финомически предмет*
d
 (assidecisitive 

finomic thing) – общо понятие за разновидностите на асидецисивния финоми-

чески предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа асидециси-

тивност
d
; финомически предмет, конституиран в условията на асидецисифи-

номиката; други избрани негови разновидности са 

(а) финомическата асидецисисистема*
d
 (finomic assidecisisystem) [съкра-

тено от и същото като асидециситивна финомическа система*
d
 (assidecisitive 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в асидециси-

финомиката, и 

(б) финомическият асидецисиингредиент*
d
 (finomic assidecisiingredient) 

[съкратено от и същото като асидециситивен финомически ингредиент*
d
 (as-

sidecisitive finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституи-

ран в асидецисифиномиката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа прио-

ритетност
d
 към понятието за финомическа приоритетност поражда следните 

негови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомичес-

ка приоритетност*
d
 (functional ingrediental finomic priority /antecedenceness/)]: 

(1) финомическа приоритетност*
d
 (finomic priority /antecedenceness/) – 

състояние (положение) на финомическия предмет да е приоритетностен фино-

мически предмет; 

(2) финомическа типичност*
d
 (finomic typicalness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е типичен финомически предмет; 

(3) финомическа допълнителност*
d
 (finomic complementarity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е допълващ финомически предмет; 

(4) финомическа инфраструктурност*
d
 (finomic infrastructuralness) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е инфраструктурен финоми-

чески предмет; 

(5) финомическа ултраструктурност*
d
 (finomic ultrastructuralness) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е ултраструктурен финоми-

чески предмет; 

(6) финомическа дедуктивност*
d
 (finomic deductiveness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е дедуктивен финомически предмет; 

(7) финомическа суфицитност*
d
 (finomic sufficiency) [финомическа дос-

татъчност*
d
 (finomic sufficiency)] – състояние (положение) на финомическия 

предмет да е суфицитен финомически предмет; 

19
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(8) финомическа обобщеност*
d
 (finomic generalizedness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е обобщен финомически предмет. 

(9) финомическа зрялостност*
d
 (finomic ripeness state) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е зрялостен финомически предмет. 

(10) финомическа асидециситивност*
d
 (finomic assidecisitivity) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е асидециситивен финомически 

предмет. 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомичес-

ка приоритетност
d
: (1) ингредиентна финомическа типичност

d
, (2) ингреди-

ентна финомическа инфраструктурност
d
, (3) ингредиентна финомическа ул-

траструктурност
d
, (4) ингредиентна финомическа дедуктивност

d
, (5) ингре-

диентна финомическа суфицитност
d
, (6) ингредиентна финомическа обобще-

ност
d
 и (7) ингредиентна финомическа зрялост

d
 и (7) ингредиентна финоми-

ческа асидециситивност
d
. 
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3. Ингредиентна финомическа типичност 

Ингредиентната финомическа типичност*
d
 (ingrediental finomic 

typicalness) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

e
 (в т.ч. и фи-

номическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингреди-

енти
d
) се класифицират според характера на ролята им да бъдат типични за 

изследването и управлението на финомиката, като типичността им се определя 

от субекта, изследващ или управляващ финомиката. Основава се върху зави-

симостите между финомическия диспозант
ed

 (което е общо понятие за фино-

мическа същност
d
 и финомическо явление

d
), финомическия специфант

d
 (което 

е общо понятие за финомическо съдържание
d
 и финомическа форма

d
) и фи-

номическия сустант
d
 (което е общо понятие за финомическа субстанция

d
 и 

финомическа суперстанта
d
), обобщаващо понятие за които е финомическият 

типозант
d
 (което е общо понятие за финомически типоинт

d
 и финомически 

типоаут
d
). При следващи равнища на конкретизация (вж. ингредиентна фи-

номическа дедуктивност
e
 и произтичащите от нея изрази) от тях се извеждат 

такива понятия като ценност, цена, полезност, стойност, актив, запас, фактор, 

продукт, производство, размяна, разпределение, потребление и т.н. в финоми-

ката. Ингредиентната финомическа типичност е разновидност на ингредиент-

ната финомическа приоритетност
d
 и е частен случай на ингредиентната 

субномическа типичност (S91-D). 

Има няколко различни начини (формати) за прилагане на критерия на 

ингредиентната финомическа типичност към финомическия предмет (в т.ч. и 

към финомическата система и към финомическия ингредиент), при които се 

пораждат типичностните разновидности на предмета. Начините (форматите) 

на ингредиентното прилагане се разграничават според класификационния кри-

терий приложна ингредиентна финомическа типичност*
d
 (applied ingrediental 

finomic typicalness) и те са следните: 

(А) атрибутивно прилагане – при него състоянието на дадена типичност е 

състояние само на отделна страна на финомическия предмет (например 

финомическа същност), който предмет наред с това има състояния и на други 

негови страни; 

(Б) атрибутивно-първично прилагане – при него дадена финомическа ти-

пичност е само отделна страна на финомическия предмет (например същ-
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ност на финомическия предмет), който наред с това има и други негови стра-

ни; 

(В) атрибутивно-органическо прилагане – при него дадена финомическа 

типичност е само отделна страна на финомиката (например същност на фи-

номиката), която наред с това има и други нейни страни; представлява частен 

случай на формат (Б); 

(Г) функционално прилагане – при него състоянието на финомическия 

предмет е типичностно състояние на финомическия предмет в неговата ця-

лост, в неговата цялост той самият е състояние на някаква типичност (напри-

мер финомическа същностност); 

(Д) функционално-първично прилагане – при него финомическият пред-

мет е изцяло съставен от финомически типичности (например същностен 

финомически предмет); 

(Е) функционално-органическо прилагане – при него финомиката (като 

органически финомически предмет) е изцяло съставена от финомически ти-

пичности (например същностна финомика); представлява частен случай на 

формат (Д); 

(Ж) общо прилагане – общо понятие за всички начини (формати) на при-

лагане на ингредиентната финомическа типичност; при него всяка дадена по-

зиция е общо понятие за съответните позиции на начините (форматите) на 

прилагане А, Б, В, Г, Д и Е. 

Тези твърдения се отнасят за всички разновидности на финомическия 

предмет
d
, в т.ч. и за финомическата система

d
 и за финомическия ингреди-

ент
d
. 

А. Атрибутивното прилагане на ингредиентната финомическа типич-

ност
d
 към понятието за финомически типоит поражда следните негови разно-

видности [т.е. според атрибутивната ингредиентна финомическа типич-

ност*
d
 (attributive ingrediental finomic typicalness)]: 

(1) финомически типоит*
d
 (finomic typoite) [същото като атрибутивен 

типичен финомически предмет*
d
 (attributive typical finomic thing) и като типо-

итностен финомически предмет*
d
 (typoitenessal finomic thing)] – общо поня-

тие за значенията на атрибутивната ингредиентна финомическа типоит-

ност
d
 (към тях се числят финомическият типоид

d
, финомическият типозит

d
, 

финомическият типоинт
d
, финомическият типоаут

d
, финомическият тис-

петит
d
, финомическият типозант

d
, и финомическият типозат

d
); 
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(2) финомически диспоит*
d
 (finomic dispoite) [същото като атрибутивен 

диспозиционен финомически предмет*
d
 (attributive dispositionary finomic thing) 

и като диспоитностен финомически предмет*
d
 (dispoitenessal finomic thing)] – 

общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна финомическа 

диспозиционност
d
 (към тях се числят финомическият диспоид

d
, финомически-

ят диспозит
d
, финомическата същност

ed
, финомическото явление

d
, финоми-

ческият диспетит
d
, финомическият диспозант

d
, и финомическият диспо-

зат
d
); 

(3) финомически спецоит*
d
 (finomic specoite) [същото като атрибутивен 

специфичностен финомически предмет*
d
 (attributive specificitical finomic 

thing) и като спецоитностен финомически предмет*
d
 (specoitenessal finomic 

thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна фино-

мическа специфичност
d
 (към тях се числят финомическият спецоид

d
, финоми-

ческият специфит
d
, финомическото съдържание

d
, финомическата форма

d
, 

финомическият сиспетит
d
, финомическият спецофант

d
, и финомическият 

специфат
d
); 

(4) финомически сустоит*
d
 (finomic sustoite) [същото като атрибутивен 

сустантивностен финомически предмет*
d
 (attributive sustantivitical finomic 

thing) и като сустоитностен финомически предмет*
d
 (sustoitenessal finomic 

thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна фино-

мическа сустантивност
d
 (към тях се числят финомическият сустоид

d
, фино-

мическият сустит
d
, финомическата субстанция

d
, финомическата суперс-

танта
d
, финомическият суспетит

d
, финомическият сустант

d
, и финомичес-

кият сустат
d
). 

Б. Атрибутивно-първичното прилагане на ингредиентната финоми-

ческа типичност
d
 към понятието за типоит на финомическия предмет поражда 

следните негови разновидности [т.е. според атрибутивно-първичната ингре-

диентна финомическа типичност*
d
 (attributively-primary ingrediental finomic 

typicalness)]: 

(1) типоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typoite) [същото ка-

то атрибутивно-първичен типичен финомически предмет*
d
 (attributively-

primary typical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

първичната ингредиентна финомическа типоитност
d
 (към тях се числят ти-

поидът на финомическия предмет
d
, типозитът на финомическия предмет

d
, 

типоинтът на финомическия предмет
d
, типоаутът на финомическия пред-
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мет
d
, тиспетитът на финомическия предмет

d
, типозантът на финомичес-

кия предмет
d
 и типозатът на финомическия предмет

d
), в т.ч. 

(а) типоит на финомическата система*
d
 (finomic system typoite) [същото 

като атрибутивно-първична типична финомическа система*
d
 (attributively-

primary typical finomic system) – общо понятие за значенията на системно-

атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа типоитност
d
 (към тях 

се числят типоидът на финомическата система
d
, типозитът на финомичес-

ката система
d
, типоинтът на финомическата система

d
, типоаутът на фи-

номическата система
d
, тиспетитът на финомическата система

d
, типозан-

тът на финомическата система
d
 и типозатът на финомическата система

d
) 

и 

(б) типоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typoite) 

[същото като атрибутивно-първичен типичен финомически ингредиент*
d
 

(attributively-primary typical finomic ingredient) – общо понятие за значенията на 

ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа типоитност
d
 (към тях 

се числят типоидът на финомическия ингредиент
d
, типозитът на финоми-

ческия ингредиент
d
, типоинтът на финомическия ингредиент

d
, типоаутът 

на финомическия ингредиент
d
, тиспетитът на финомическия ингредиент

d
, 

типозантът на финомическия ингредиент
d
 и типозатът на финомическия 

ингредиент
d
); 

(2) диспоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispoite) [същото 

като атрибутивно-първичен диспозиционен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary dispositionary finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа диспозиционнст
d
 

(към тях се числят диспоитът на финомическия предмет
d
, диспозитът на 

финомическия предмет
d
, същността на финомическия предмет

d
, явлението 

на финомическия предмет
d
, диспетитът на финомическия предмет

d
, диспо-

зантът на финомическия предмет
d
 и диспозатът на финомическия пред-

мет
d
), в т.ч. 

(а) диспоит на финомическата система*
d
 (finomic system dispoite) [също-

то като атрибутивно-първична диспозиционна финомическа система*
d
 

(attributively-primary dispositionary finomic system)] – общо понятие за значени-

ята на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа диспо-

зиционнст
d
 (към тях се числят диспоидът на финомическата система

d
, дис-

позитът на финомическата система
d
, същността на финомическата систе-

ма
d
, явлението на финомическата система

d
, диспетитът на финомическата 
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система
d
, диспозантът на финомическата система

d
 и диспозатът на фино-

мическата система
d
) и 

(б) диспоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient dispoite) 

[същото като атрибутивно-първичен диспозиционен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary dispositionary finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа диспози-

ционнст
d
 (към тях се числят диспоидът на финомическия ингредиент

d
, диспо-

зитът на финомическия ингредиент
d
, същността на финомическия ингреди-

ент
d
, явлението на финомическия ингредиент

d
, диспетитът на финомическия 

ингредиент
d
, диспозантът на финомическия ингредиент

d
 и диспозатът на 

финомическия ингредиент
d
); 

(3) спецоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specoite) [същото 

като атрибутивно-първичен специфичностен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary specificitical finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа специфичност
d
 (към 

тях се числят спецоидът на финомическия предмет
d
, специфитът на финоми-

ческия предмет
d
, съдържанието на финомическия предмет

d
, формата на фи-

номическия предмет
d
, сиспетитът на финомическия предмет

d
, специфантът 

на финомическия предмет
d
 и специфатът на финомическия предмет

d
), в т.ч. 

(а) спецоит на финомическата система*
d
 (finomic system specoite) [също-

то като атрибутивно-първична специфичностна финомическа система*
d
 

(attributively-primary specificitical finomic system)] – общо понятие за значения-

та на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа специ-

фичност
d
 (към тях се числят спецоидът на финомическата система

d
, специ-

фитът на финомическата система
d
, съдържанието на финомическата сис-

тема
d
, формата на финомическата система

d
, сиспетитът на финомическа-

та система
d
, специфантът на финомическата система

d
 и специфатът на 

финомическата система
d
) и 

(б) спецоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specoite) 

[същото като атрибутивно-първичен специфичностен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary specificitical finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа специ-

фичност
d
 (към тях се числят спецоидът на финомическия ингредиент

d
, спе-

цифитът на финомическия ингредиент
d
, съдържанието на финомическия ин-

гредиент
d
, формата на финомическия ингредиент

d
, сиспетитът на финоми-

ческия ингредиент
d
, специфантът на финомическия ингредиент

d
 и специфа-

тът на финомическия ингредиент
d
); 
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(4) сустоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustoite) [същото 

като атрибутивно-първичен сустантивностен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary sustantivitical finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа сустантивност
d
 

(към тях се числят сустоидът на финомическия предмет
d
, суститът на фи-

номическия предмет
d
, субстанцията на финомическия предмет

d
, суперстан-

тата на финомическия предмет
d
, суспетитът на финомическия предмет

d
, 

сустантът на финомическия предмет
d
 и сустатът на финомическия пред-

мет
d
), в т.ч. 

(а) сустоит на финомическата система*
d
 (finomic system sustoite) [също-

то като атрибутивно-първична сустантивностна финомическа система*
d
 

(attributively-primary sustantivitical finomic system)] – общо понятие за значени-

ята на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна финомическа сус-

тантивност
d
 (към тях се числят сустоидът на финомическата система

d
, 

суститът на финомическата система
d
, субстанцията на финомическата 

система
d
, суперстантата на финомическата система

d
, суспетитът на фи-

номическата система
d
, сустантът на финомическата система

d
 и сустатът 

на финомическата система
d
) и 

(б) сустоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustoite) 

[същото като атрибутивно-първичен сустантивностен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary sustantivitical finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа сустан-

тивност
d
 (към тях се числят сустоидът на финомическия ингредиент

d
, сус-

титът на финомическия ингредиент
d
, субстанцията на финомическия ингре-

диент
d
, суперстантата на финомическия ингредиент

d
, суспититът на фи-

номическия ингредиент
d
, сустантът на финомическия ингредиент

d
 и суста-

тът на финомическия ингредиент
d
). 

В. Атрибутивно-органическото прилагане на ингредиентната финоми-

ческа типичност
d
 към понятието за типоит на финомиката поражда следните 

негови разновидности [т.е. според атрибутивно-органическата ингредиентна 

финомическа типичност*
d
 (attributively-organic ingrediental finomic 

typicalness)]: 

(1) типоит на финомиката*
d
 (finomy typoite) [същото като атрибутивно-

органичен типичен финомически предмет*
d
 (attributively-organic typical 

finomic thing) – общо понятие за значенията на атрибутивно-органическата 

ингредиентна финомическа типоитност
d
 (към тях се числят типоидът на 
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финомиката
d
, типозитът на финомиката

d
, типоинтът на финомиката

d
, 

типоаутът на финомиката
d
, тиспетитът на финомиката

d
, типозантът на 

финомиката
d
 и типозатът на финомиката

d
); 

(2) диспоит на финомиката*
d
 (finomy dispoite) [същото като атрибутив-

но-органичен диспозиционен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

dispositionary finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа диспозиционност
d
 (към тях се чис-

лят диспоидът на финомиката
d
, диспозитът на финомиката

d
, същността на 

финомиката
d
, явлението на финомиката

d
, диспетитът на финомиката

d
, 

диспозантът на финомиката
d
 и диспозатътна финомиката

d
); 

(3) спецоит на финомиката*
d
 (finomy specoite) [същото като атрибутив-

но-органичен специфичностен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

specificitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа специфичност
d
 (към тях се числят 

спецоидът на финомиката
d
, специфитът на финомиката

d
, съдържанието на 

финомиката
d
, формата на финомиката

d
, сиспетитът на финомиката

d
, спе-

цифантът на финомиката
d
 и специфатът на финомиката

d
); 

(4) сустоит на финомиката*
d
 (finomy sustoite) [същото като атрибутив-

но-органичен сустантивностен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

sustantivitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа сустантивност
d
 (към тях се чис-

лят сустоидът на финомиката
d
, суститът на финомиката

d
, субстанцията 

на финомиката
d
, суперстантата на финомиката

d
, суспетитът на финоми-

ката
d
, сустантът на финомиката

d
 и сустатът на финомиката

d
). 

Г. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа типич-

ност
d
 към понятието за финомическа типичност поражда следните негови 

разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

типичност*
d
 (functional ingrediental finomic typicalness)]: 

(1) финомическа типичност*
d
 (finomic typicalness) [същото като финоми-

ческа типоитност*
d
 (finomic typoiteness) и същото като функционалностен 

типичен финомически предмет*
d
 (functionalitical typical finomic thing)] – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е типичен финомически 

предмет; 

(2) финомическа диспоитност*
d
 (finomic dispoiteness) [същото като функ-

ционалностен диспозиционен финомически предмет*
d
 (functionalitical 
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dispositionary finomic thing)] – състояние (положение) на финомическия пред-

мет да е диспозиционен финомически предмет; 

(3) финомическа спецоитност*
d
 (finomic specoiteness) [същото като функ-

ционалностен специфичностен финомически предмет*
d
 (functionalitical 

specificitical finomic thing)] – състояние (положение) на финомическия предмет 

да е специфичностен финомически предмет; 

(4) финомическа сустоитност*
d
 (finomic sustoiteness) [същото като функ-

ционалностен сустантивностен финомически предмет*
d
 (functionalitical 

sustantivitical finomic thing)] – състояние (положение) на финомическия пред-

мет да е сустантивностен финомически предмет. 

Д. Функционално-първичното прилагане на ингредиентната финоми-

ческа типичност
d
 към понятието за финомически типоитпредмет поражда 

следните негови разновидности [т.е. според функционално-първичната ингре-

диентна финомическа типичност*
d
 (functionally-primary ingrediental finomic 

typicalness)]: 

(1) финомически типоитпредмет*
d
 (finomic typoitthing) [съкратено от и 

същото като типоитен финомически предмет*
d
 (typoitical finomic thing) и съ-

щото като функционално-първичен типичен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary typical finomic thing)] [в т.ч. типоитен финомически 

обект* (typoitical finomic object), типоитна финомическа система* 

(typoitical finomic system), типоитен финомически ингредиент* (typoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, който е типичен за фино-

миката
e
, като типичността му се определя от субекта, изследващ или управля-

ващ финомиката; общо понятие за разновидностите на типоитния финомичес-

ки предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа типичност
d
 (към 

тях се числят диспозиционният финомически предмет
d
, специфичностният 

финомически предмет
d
 и сустантивностният финомически предмет

d
); той 

показва наличието на финомическа типоиност; финомически предмет, консти-

туиран в типоитфиномиката; други избрани разновидности на финомическия 

типоитпредмет са 

(а) финомическата типоитсистема*
d
 (finomic typoitsystem) [съкратено от 

и същото като типоитна финомическа система*
d
 (typoitical finomic system)и 

същото като функционално-първична типична финомическа система*
d
 

(functionally-primary typical finomic system)] – финомическа система
d
, която е 

конституирана в типоитфиномиката и която е общо понятие за разновидности-

те на финомическата система от гледна точка на ингредиентната финомическа 
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типичност (към тях се числят диспозиционната финомическа система
d
, спе-

цифичностната финомическа система
d
 и сустантивностната финомическа 

система
d
), и 

(б) финомическият типоингредиент*
d
 (finomic typoitingredient) [съкрате-

но от и същото като типоитен финомически ингредиент*
d
 (typoitical finomic 

ingredient) и същото като функционално-първичен типичен финомически инг-

редиент*
d
 (functionally-primary typical finomic ingredient)] – финомически инг-

редиент
d
, който е конституиран в типофиномиката и който е общо понятие за 

разновидностите на финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа типичност (към тях се числят диспозиционният финомичес-

ки ингредиент
d
, специфичностният финомически ингредиент

d
 и сустантив-

ностният ингредиент
d
); 

(2) финомически диспоитпредмет*
d
 (finomic dispoitthing) [съкратено от и 

същото като диспоитен финомически предмет*
d
 (dispoitical finomic thing) и 

същото като функционално-първичен диспозиционен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary dispositionary finomic thing)] [в т.ч. диспоитен финоми-

чески обект* (dispoitical finomic object), диспоитен финомическа система* 

(dispoitical finomic system), диспоитен финомически ингредиент* (dispoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който се изгражда върху 

основата на зависимостите между финомическата същност
ed

 и финомическо-

то явление, общото понятие за които е финомическият диспозант
d
; представ-

лява общо понятие за разновидностите на диспозиицонния финомически 

предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа диспизиционност
d
; 

той показва наличието на финомическа диспозиционност и е финомически 

предмет, конституиран в диспоитфиномиката; други избрани разновидности 

на финомическия диспоитпредмет са 

(а) финомическата диспоитсистема*
d
 (finomic dispoitsystem) [съкратено 

от и същото като диспоитна финомическа система*
d
 (dispoitic finomic system) 

и същото като функционално-първична диспозиционна финомическа система*
d
 

(functionally-primary dispositionary finomic system)] – общо понятие за разно-

видностите на диспозиицонната финомическа система от гледна точка на инг-

редиентната финомическа диспизиционност
d
; финомическа система

d
, която е 

конституирана в диспоитфиномиката, и 

(б) финомическият диспоитингредиент*
d
 (finomic dispoitingredient) [сък-

ратено от и същото като диспоитен финомически ингредиент*
d
 (dispoitic 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен диспозиционен фи-

номически ингредиент*
d
 (functionally-primary dispositionary finomic ingredient)] 
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– общо понятие за разновидностите на диспозиицонния финомически ингре-

диент от гледна точка на ингредиентната финомическа диспизиционност
d
; 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в диспоитфиномиката. 

(3) финомически спецоитпредмет*
d
 (finomic specoitthing) [съкратено от и 

същото като спецоитен финомически предмет*
d
 (specoitical finomic thing) и 

същото като функционално-първичен специфичностен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary specificitical finomic thing)] [в т.ч. спецоитен финомичес-

ки обект* (specoitical finomic object), спецоитна финомическа система* 

(specoitical finomic system), спецоитен финомически ингредиент* (specoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, който се изгражда върху 

основата на зависимостите между финомическото съдържание
d
 и финомичес-

ката форма
d
, общото понятие за които е финомическият специфант

d
; предс-

тавлява общо понятие за разновидностите на специфичностния финомически 

предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа специфичност
d
; той 

показва наличието на финомическа специфичност и е финомически предмет, 

конституиран в спецоитфиномиката; други избрани разновидности на фино-

мическия спецоитпредмет са 

(а) финомическата спецоитсистема*
d
 (finomic specoitsystem) [съкратено 

от и същото като спецоитна финомическа система*
d
 (specoitic finomic system) 

и същото като функционално-първична специфичностна финомическа систе-

ма*
d
 (functionally-primary specificitical finomic system)] – общо понятие за раз-

новидностите на специфичностната финомическа система от гледна точка на 

ингредиентната финомическа специфичност
d
; финомическа система

d
, която 

е конституирана в спецоитфиномиката, и 

(б) финомическият спецоитингредиент*
d
 (finomic specoitingredient) [сък-

ратено от и същото като спецоитен финомически ингредиент*
d
 (specoitic 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен специфичностен фи-

номически ингредиент*
d
 (functionally-primary specificitical finomic ingredient)] – 

общо понятие за разновидностите на специфичностния финомически ингреди-

ент от гледна точка на ингредиентната финомическа специфичност
d
; фино-

мически ингредиент
d
, който е конституиран в спецоитфиномиката. 

(4) финомически сустоитпредмет*
d
 (finomic sustoitthing) [съкратено от и 

същото като сустоитен финомически предмет*
d
 (sustoitical finomic thing)и 

същото като функционално-първичен сустантивностен финомически пред-

мет*
d
 (functionally-primary sustantivitical finomic thing)] [в т.ч. сустоитен фи-

номически обект* (sustoitical finomic object), сустоитна финомическа сис-

тема* (sustoitical finomic system), сустоитен финомически ингредиент* 
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(sustoitical finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който се изг-

ражда върху основата на зависимостите между финомическата субстанция
ed

 и 

финомическата суперстанта, общото понятие за които е финомическият 

сустант
ed

; представлява общо понятие за разновидностите на сустантивност-

ния финомически предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа 

сустантивност
d
; той показва наличието на финомическа сустантивност и е 

финомически предмет, конституиран в сустоитфиномиката; други избрани 

разновидности на финомическия сустоитпредмет са 

(а) финомическата сустоитсистема*
d
 (finomic sustoitsystem) [съкратено 

от и същото като сустоитна финомическа система*
d
 (sustoitic) finomic system) 

и същото като функционално-първична сустантивностна финомическа сис-

тема*
d
 (functionally-primary sustantivitical finomic system)] – общо понятие за 

разновидностите на сустантивностната финомическа система от гледна точка 

на ингредиентната финомическа сустантивност
d
; финомическа система

d
, 

която е конституирана в сустоитфиномиката, и 

(б) финомическият сустоитингредиент*
d
 (finomic sustoitingredient) [сък-

ратено от и същото като сустоитен финомически ингредиент*
d
 (sustotic 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен сустантивностен 

финомически ингредиент*
d
 (functionally-primary sustantivitical finomic 

ingredient)] – общо понятие за разновидностите на сустантивностния финоми-

чески ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа сустан-

тивност
d
; финомически ингредиент

d
, който е конституиран в сустоитфиноми-

ката. 

Е. Функционално-органическото прилагане на ингредиентната фино-

мическа типичност
d
 към понятието за типоитфиномика поражда следните не-

гови разновидности [т.е. според функционално-органическата ингредиентна 

финомическа типичност*
d
 (functionally-organic ingrediental finomic 

typicalness)]: 

(1) типоитфиномика*
d
 (typoitfinomy) [съкратено от и същото като типо-

итна финомика*
d
 (typoitical finomy) и същото като функционално-органически 

типичен финомически предмет*
d
 (functionally-organic typical finomic thing)] – 

такава страна (аспект) от финомиката
ed

, която е изградена от (и интерпрети-

рана с помощта на) типоитните финомически предмети, в т.ч. и типоит-

ните диалектически финомически ингредиенти
d
 (последните са най-

характерните диалектически финомически ингредиенти
d
, т.е. такива, които са 

типични за финомиката); типоитфиномиката е общо понятие за разновиднос-
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тите на финомиката от гледна точка на ингредиентната финомическа типич-

ност
d
 (към тях се числят диспофиномиката

d
, спецофиномиката

d
 и сустофи-

номиката
d
); тя е финомика съставена от типоитни финомически предмети

d
; 

(2) диспоитфиномика*
d
 (dispoitfinomy) [съкратено от и същото като дис-

поитна финомика*
d
 (dispoitical finomy) и същото като функционално-

органически диспозиционен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

dispositionary finomic thing)] – финомика
ed

, която от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа диспозиционност
d
 се състои от диспозиционни фино-

мически предмети
d
 (финомически диспоити

d
); изгражда се върху основата на 

зависимостите между финомическата същност
d
 и финомическото явление

d
, 

общото понятие за които е финомическият диспозант
d
; 

(3) спецоитфиномика*
d
 (specoitfinomy) [съкратено от и същото като спе-

цоитна финомика*
ed

 (specoitical finomy) и същото като функционално-

органически специфичностен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

specificitical finomic thing)] – финомика
ed

, която от гледна точка на ингредиен-

тната финомическа специфичност
d
 се състои от специфичностни финоми-

чески предмети
d
 (финомически спецоити

d
); изгражда се върху основата на за-

висимостите между финомическото съдържане
d
 и финомическата форма

d
, 

общото понятие за които е финомическият специфант
d
; 

(4) сустоитфиномика*
d
 (sustoitfinomy) [съкратено от и същото като сус-

тоитна финомика*
d
 (sustoitical finomy) и същото като функционално-

органически сустантивностен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

sustantivitical finomic thing)] – финомика
ed

, която от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа сустантивност
d
 се състои от сустантивностни фино-

мически предмети
d
 (финомически сустоити

d
); изгражда се върху основата на 

зависимостите между финомическата субстанция
d
 и финомическата суперс-

танта, общото понятие за които е финомическият сустант
d
. 

Ж. Общото прилагане на ингредиентната финомическа типичност*
d
 

(ingrediental finomic typicalness) към понятието за финомически типоитит по-

ражда следните негови разновидности: 

(1) финомически типоитит*
d
 (finomic typoitite) [същото като типичен 

финомически предмет*
d
 (typical finomic thing) и като типоититностен фино-

мически предмет*
d
 (typoititenessal finomic thing)] – общо понятие за значения-

та на ингредиентна типоитна финомическа стратификационност
d
 (към тях 

се числят финомическият типоидит
d
, финомическият типозитит

d
, финоми-

ческият типоинтит
d
, финомическият типоаутит

d
, финомическият тиспе-
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титит
d
, финомическият типозантит

d
, и финомическият типозатит

d
) и 

едновременно с това общо значение на ингредиентната финомическа типич-

ност; 

(2) финомически диспоитит*
d
 (finomic dispoitite) [същото като диспозици-

онен финомически предмет*
d
 (dispositionary finomic thing) и като диспоитит-

ностен финомически предмет*
d
 (dispoititenessal finomic thing)] (диспозицион-

на разновидност на типичния финомически предмет) – общо понятие за зна-

ченията на ингредиентна диспозиционна финомическа стратификационност
d
 

(към тях се числят финомическият диспоидит
d
, финомическият диспозитит

d
, 

финомическият диспоинтит
d
, финомическият диспоаутет

d
, финомическият 

диспетитит
d
, финомическият диспозантит

d
, и финомическият диспоза-

тит
d
) и едновременно с това едно от значенията на ингредиентна финоми-

ческа типичност
d
; 

(3) финомически спецоитит*
d
 (finomic specoitite) [същото като специфич-

ностен финомически предмет*
d
 (attributive specificitical finomic thing) и като 

спецоититностен финомически предмет*
d
 (specoititenessal finomic thing)] 

(специфичностна разновидност на типичния финомически предмет) – общо 

понятие за значенията на ингредиентна специфичностна финомическа стра-

тификационност
d
 (към тях се числят финомическият спецоидит

d
, финоми-

ческият специфитит
d
, финомическият спецоинтит

d
, финомическият спецоа-

утит
d
, финомически сиспетитит

d
, финомическият спецофантит

d
, и фино-

мическият специфатит
d
) и едновременно с това едно от значенията на инг-

редиентна финомическа типичност
d
; 

(4) финомически сустоитит*
d
 (finomic sustoitite) [същото като сустан-

тивностен финомически предмет*
d
 (sustantivitical finomic thing) и като сусто-

ититностен финомически предмет*
d
 (sustoititenessal finomic thing)] (сустан-

тивностна разновидност на типичния финомически предмет) – общо поня-

тие за значенията на ингредиентната сустантивностна финомическа стра-

тификационност
d
 (към тях се числят финомическият сустоидит

d
, финоми-

ческият суститит
d
, финомическият сустоинтит

d
, финомическият сустоа-

утит
d
, финомическият суспетитит

d
, финомическият сустантит

d
, и фино-

мическият сустатит
d
) и едновременно с това едно от значенията на ингре-

диентна финомическа типичност
d
; 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомичес-

ка типичност
d
: (1) ингредиентна типоитна финомическа стратификацион-

ност
d
, (2) ингредиентна дипозиционна финомическа стратификационност

d
, 
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(3) ингредиентна специфичностна стратификационност
d
 и (4) ингредиентна 

сустантивностна финомическа стратификационност
d
. Когато от тях от-

състват съответно финомическият типоит
d
, финомическият диспоит

d
, фи-

номическият спецоит
d
 и финомическият сустоит

d
, тогава те са диспоидни 

(стратификационни) разновидности на ингредиентната финомическа типич-

ност, а когато същите позиции присъстват, те са диспоитни разновиднос-

ти на ингредиентната финомическа типичност. 
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3.1. Ингредиентна типоитна (типичностна) финомическа 

стратификационност 

Ингредиентната типоитна финомическа стратификационност*
d
 

(ingrediental typoitical finomic stratificationality) [същото като ингредиентната 

типичностна финомическа стратификационност*
d
 (ingrediental typoiticalness 

finomic stratificationality)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 

(вж. финомическа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 

(в т.ч. и финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите 

ингредиенти
d
) се класифицират според ролята им във взаимоотношението 

между финомическия типоинт
d
 и финомическия типоаут

d
 в качеството им на 

стратификационни равнища в типофиномиката, общо понятие за които е фи-

номическият типозант
d
. Финомическият типоинт е вътрешна типичност 

(вътрешно-присъща типичност) на финомическия предмет
e
, а финомическият 

типоаут – неговата външна типичност. В взаимоотношението помежду им 

финомическият типоинт е определящ, а финомическият типоаут е решаващ 

(вж. определящо и решаващо в финомиката
e
) за развитието и функциониране-

то на финомическия предмет. Ингредиентната типоитна финомическа страти-

фикационност е разновидност на ингредиентната финомическа типичност
d
 и 

е частен случай на ингредиентната типоитна субномическа стратификаци-

онност
d
 (S91-D). 

А. Атрибутивното прилагане на ингредиентната типоитна финомичес-

ка стратификационност
d
 към понятието за финомически типоит поражда 

следните негови разновидности [т.е. според атрибутивната ингредиентна 

типоитна финомическа стратификационност*
d
 (attributive ingrediental ty-

poitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомически типоит*
d
 (finomic typoite) [същото като атрибутивен 

типичен финомически предмет*
d
 (attributive typical finomic thing)и като типо-

итностен финомически предмет*
d
 (typoitenessal finomic thing)] – общо поня-

тие за значенията на атрибутивната ингредиентна типоитна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят финомическият типоид

d
, финоми-

ческият типозит
d
, финомическият типоинт

d
, финомическият типоаут

d
, фи-

номическият тиспетит
d
, финомическият типозант

d
, и финомическият ти-

позат
d
) и едновременно с това общо значение на атрибутивната ингреди-

ентна финомическа типичност
d
; 
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(2) финомически типоид*
d
 (finomic typoid) – общо понятие за значенията 

на атрибутивната ингредиентна типоидна финомическа стратификацион-

ност
d
 (към тях се числят финомическият типозит

d
, финомическият типо-

инт
d
, финомическият типоаут

d
, финомическият тиспетит

d
, финомическият 

типозант
d
, и финомическият типозат

d
), 

където от своя страна финомическият типоет*
d
 (finomic typoete) е общо 

понятие за финомически типоит
d
 и финомически типоид

d
; 

(3) финомически типозит*
d
 (finomic typosite) – единно понятие за (единс-

тво на) финомически типоинт
d
 и финомически типоаут

d
; 

(4) финомически типоинт*
d
 (finomic typoint) – вътрешна типичност на 

финомическия предмет; 

(5) финомически типоаут*
d
 (finomic typoout) – външна типичност на фи-

номическия предмет; 

(6) финомически тиспетит*
d
 (finomic tyspetite) – специална (особена) ти-

пичност на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансформи-

ране на финомическия типоинт
d
 в финомически типоаут

d
; той съдържа ком-

поненти от финомическия типоинт и финомическия типоаут и представлява 

специална (междинна) страна на финомическия типозит
d
; 

(7) финомически типозант*
d
 (finomic typosant) – общо понятие за фино-

мически типоинт
d
 и финомически типоаут

d
; 

(8) финомически типозат*
d
 (finomic typosate) – векторно понятие за фи-

номически типоинт
d
 и финомически типоаут

d
 (двойка от финомически типо-

инт и финомически типоаут); 

(9) финомически типосиант*
d
 (finomic typosiant) – общо понятие за фи-

номически типоинт
d
 и финомически тиспетит

d
; 

(10) финомически типосиат*
d
 (finomic typosiate) – векторно понятие за 

финомически типоинт
d
 и финомически тиспетит

d
 (двойка от финомически 

типоинт и финомически тиспетит); 

(11) финомически типосуант*
d
 (finomic typosuant) – общо понятие за фи-

номически типоаут
d
 и финомически тиспетит

d
; 

(12) финомически типосуат*
d
 (finomic typosuate) – векторно понятие за 

финомически типоаут
d
 и финомически тиспетит

d
 (двойка от финомически 

типоаут и финомически тиспетит); 

(13) финомически типосант*
d
 (finomic typossant) – общо понятие за фи-

номически типоинт
d
, финомически типоаут

d
 и финомически тиспетит

d
; 

(14) финомически типосат*
d
 (finomic typossate) – векторно понятие за 

финомически типоинт
d
, финомически типоаут

d
 и финомически тиспетит

d
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(тройка от финомически типоинт, финомически типоаут и финомически тис-

петит). 

Б. Атрибутивно-първичното прилагане на ингредиентната типоитна 

финомическа стратификационност
d
 към понятието за типоит на финомичес-

кия предмет поражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутив-

но-първичната ингредиентна типоитна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (attributively-primary ingrediental typoitical finomic stratificationality)]: 

(1) типоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typoite) [същото ка-

то атрибутивно-първичен типичен финомически предмет*
d
 (attributively-

primary typical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

първичната ингредиентна типоитна финомическа стратификационност
d
 

(към тях се числят типоидът на финомическия предмет
d
, типозитът на фи-

номическия предмет
d
, типоинтът на финомическия предмет

d
, типоаутът на 

финомическия предмет
d
, тиспетитът на финомическия предмет

d
, типозан-

тът на финомическия предмет
d
 и типозатът на финомическия предмет

d
) и 

едновременно с това общо значение на атрибутивно-първичната ингредиен-

тна финомическа типичност, в т.ч. 

(а) типоит на финомическата система*
d
 (finomic system typoite) [същото 

като атрибутивно-първична типична финомическа система*
d
 (attributively-

primary typical finomic system)] – общо понятие за значенията на системно-

атрибутивно-първичната ингредиентна типоитна финомическа стратифи-

кационност
d
 (към тях се числят типодът на финомическата система

d
, типо-

зитът на финомическата система
d
, типоинтът на финомическата систе-

ма
d
, типоаутът на финомическата система

d
, тиспетитът на финомическа-

та система
d
, типозантът на финомическата система

d
 и типозатът на фи-

номическата система
d
) и 

(б) типоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typoite) 

[същото като атрибутивно-първичен типичен финомически ингредиент*
d
 

(attributively-primary typical finomic ingredient)] – общо понятие за значенията 

на ингредиентно-първичната ингредиентна типоитна финомическа страти-

фикационност
d
 (към тях се числят типоидът на финомическия ингредиент*

d
, 

типозитът на финомическия ингредиент
d
, типоинтът на финомическия инг-

редиент
d
, типоаутът на финомическия ингредиент

d
, тиспетитът на фино-

мическия ингредиент
d
, типозантът на финомическия ингредиент

d
 и типоза-

тът на финомическия ингредиент
d
); 
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(2) типоид на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typoid) – общо по-

нятие за значенията на атрибутивно-първичната ингредиентна типоидна фи-

номическа стратификационност
d
 (към тях се числят типозитът на финоми-

ческия предмет
d
, типоинтът на финомическия предмет

d
, типоаутът на фи-

номическия предмет
d
, тиспетитът на финомическия предмет

d
, типозантът 

на финомическия предмет
d
 и типозатът на финомическия предмет

d
), 

където от своя страна типоетът на финомическия предмет*
d
 (finomic 

thing typoete) е общо понятие за типоит на финомическия предмет
d
 и типоид 

на финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) типоид на финомическата система*
d
 (finomic system typoid) – общо 

понятие за значенията на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна 

типоидна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят типозитът 

на финомическата система
d
, типоинтът на финомическата система

d
, ти-

поаутът на финомическата система
d
, тиспетитът на финомическата сис-

тема
d
, типозантът на финомическата система

d
 и типозатът на финоми-

ческата система
d
), 

където от своя страна типоетът на финомическата система*
d
 (finomic 

system typoete) е общо понятие за типоит на финомическата система
d
 и 

типоид на финомическата система
d
, и 

(б) типоид на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typoid) – 

общо понятие за значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна ти-

поидна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят типозитът на 

финомическия ингредиент
d
, типоинтът на финомическия ингредиент

d
, типо-

аутът на финомическия ингредиент
d
, тиспетитът на финомическия ингре-

диент
d
, типозантът на финомическия ингредиент

d
 и типозатът на финоми-

ческия ингредиент
d
) 

където от своя страна типоетът на финомическия ингредиент*
d
 (finomic 

ingredient typoete) е общо понятие за типоит на финомическия ингредиент
d
 и 

типоид на финомическия ингредиент
d
; 

(3) типозит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosite) – единно 

понятие за (единство на) типоинт на финомическия предмет
d
 и типоаут на 

финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) типозит на финомическата система*
d
 (finomic system typosite) – 

единно понятие за (единство на) типоинт на финомическата система
d
 и ти-

поаут на финомическата система
d
, и 
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(б) типозит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typosite) – 

единно понятие за (единство на) типоинт на финомическия  ингредиент
d
 и 

типоаут на финомическия ингредиент
d
; 

(4) типоинт на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typoint) – вътреш-

на типичност на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) типоинт на финомическата система*
d
 (finomic system typoint) – вът-

решна типичност на дадена финомическа система, и 

(б) типоинт на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typoint) – 

вътрешна типичност на даден финомическия ингредиент; 

(5) типоаут на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typoout) – външна 

типичност на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) типоаут на финомическата система*
d
 (finomic system typoout) – 

външна типичност на дадена финомическа система, и 

(б) типоаут на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typoout) – 

външна типичност на даден финомическия ингредиент; 

(6) тиспетит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing tyspetite) – спе-

циална типичност на даден финомическия предмет; механизъм на трансфор-

миране на финомическия типоинт
d
 в финомически типоаут

d
 като вътрешна и 

външна страна на финомическия типозит
d
, в т.ч. 

(а) тиспетит на финомическата система*
d
 (finomic system tyspetite) – 

специална типичност на дадена финомическа система, и 

(б) тиспетит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient tyspetite) 

– специална типичност на даден финомически ингредиент; 

(7) типозант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosant) – общо 

понятие за типоинт на финомическия предмет
d
 и типоаут на финомическия 

предмет
d
, в т.ч. 

(а) типозант на финомическата система*
d
 (finomic system typosant) – 

общо понятие за типоинт на финомическата система
d
 и типоаут на фино-

мическата система
d
, и 

(б) типозант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typosant) 

– общо понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
 и типоаут на фи-

номическия ингредиент
d
; 

(8) типозат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosate) – вектор-

но понятие за типоинт на финомическия предмет
d
 и типоаут на финомичес-

кия предмет
d
 (двойка от типоинт на финомическия предмет и типоаут на фи-

номическия предмет), в т.ч. 
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(а) типозат на финомическата система*
d
 (finomic system typosate) – век-

торно понятие за типоинт на финомическата система
d
 и типоаут на фино-

мическата система
d
 (двойка от типоинт на финомическата система и типоаут 

на финомическата система), и 

(б) типозат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typosate) – 

векторно понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
 и типоаут на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от типоинт на финомическия ингредиент и 

типоаут на финомическия ингредиент); 

(9) типосиант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosiant) – об-

що понятие за типоинт на финомическия предмет
d
 и тиспетит на финоми-

ческия предмет
d
, в т.ч. 

(а) типосиант на финомическата система*
d
 (finomic system typosiant) – 

общо понятие за типоинт на финомическата система
d
 и тиспетит на фино-

мическата система
d
, и 

(б) типосиант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

typosiant) – общо понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
 и тиспе-

тит на финомическия ингредиент
d
; 

(10) типосиат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosiat) – век-

торно понятие за типоинт на финомическия предмет
d
 и тиспетит на фино-

мическия предмет
d
 (двойка от типоинт на финомическия предмет

d
 и тиспетит 

на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) типосиат на финомическата система*
d
 (finomic system typosiat) – 

векторно понятие за типоинт на финомическата система
d
 и тиспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от типоинт на финомическата система

d
 и 

тиспетит на финомическата система), и 

(б) типосиат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typosiat) – 

векторно понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
 и тиспетит на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от типоинт на финомическия ингредиент

d
 

и тиспетит на финомическия ингредиент); 

(11) типосуант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosuant) – 

общо понятие за типоаут на финомическия предмет
d
 и тиспетит на фино-

мическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) типосуант на финомическата система*
d
 (finomic system typosuant) – 

общо понятие за типоаут на финомическата система
d
 и тиспетит на фино-

мическата система
d
, и 
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(б) типосуант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

typosuant) – общо понятие за типоаут на финомическия ингредиент
d
 и тис-

петит на финомическия ингредиент
d
; 

(12) типосуат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typosuat) – век-

торно понятие за типоаут на финомическия предмет
d
 и тиспетит на фино-

мическия предмет
d
 (двойка от типоаут на финомическия предмет

d
 и тиспетит 

на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) типосуат на финомическата система*
d
 (finomic system typosuat) – 

векторно понятие за типоаут на финомическата система
d
 и тиспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от типоаут на финомическата система

d
 и 

тиспетит на финомическата система), и 

(б) типосуат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typosuat) 

– векторно понятие за типоаут на финомическия ингредиент
d
 и тиспетит на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от типоаут на финомическия ингредиент

d
 

и тиспетит на финомическия ингредиент); 

(13) типосант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typossant) – об-

що понятие за типоинт на финомическия предмет
d
, типоаут на финомичес-

кия предмет
d
 и тиспетит на финомическия предмет

d
, в т.ч. 

(а) типосант на финомическата система*
d
 (finomic system typossant) – 

общо понятие за типоинт на финомическата система
d
, типоаут на финоми-

ческата система
d
 и тиспетит на финомическата система

d
, и 

(б) типосант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typossant) 

– общо понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
, типоаут на фино-

мическия ингредиент
d
 и тиспетит на финомическия ингредиент

d
; 

(14) типосат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing typossat) – век-

торно понятие за типоинт на финомическия предмет
d
, типоаут на финоми-

ческия предмет
d
 и тиспетит на финомическия предмет

d
 (тройка от типоинт 

на финомическия предмет
d
, типоаут на финомическия предмет и тиспетит на 

финомическия предмет), вт.ч. 

(а) типосат на финомическата система*
d
 (finomic system typossat) – век-

торно понятие за типоинт на финомическата система
d
, типоаут на финоми-

ческата система
d
 и тиспетит на финомическата система

d
 (тройка от типо-

инт на финомическата система, типоаут на финомическата система и тиспетит 

на финомическата система), и 

(б) типосат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient typossat) – 

векторно понятие за типоинт на финомическия ингредиент
d
, типоаут на фи-

номическия ингредиент
d
 и тиспетит на финомическия ингредиент

d
 (тройка 
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от типоинт на финомическия ингредиент, типоаут на финомическия ингреди-

ент и тиспетит на финомическия ингредиент). 

В. Атрибутивно-органическото прилагане на ингредиентната типо-

итна финомическа стратификационност
d
 към понятието за типоит на фино-

миката поражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутивно-

органическата ингредиентна типоитна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (attributively-organic ingrediental typoitical finomic stratificationality)]: 

(1) типоит на финомиката*
d
 (finomy typoid) [същото като атрибутивно-

органичен типичен финомически предмет*
d
 (attributively-organic typical 

finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-органическата 

ингредиентна типоитна финомическа стратификационност
d
 (към тях се 

числят типоидът на финомиката
d
, типозитът на финомиката

d
, типоинтът 

на финомиката
d
, типоаутът на финомиката

d
, тиспетитът на финомика-

та
d
, типозантът на финомиката

d
 и типозатът на финомиката

d
) и еднов-

ременно с това общо значение на атрибутивно-органическата ингредиентна 

финомическа типичност; 

(2) типоид на финомиката*
d
 (finomy typoid) – общо понятие за значения-

та на атрибутивно-органическата ингредиентна типоидна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят типозитът на финомиката

d
, ти-

поинтът на финомиката
d
, типоаутът на финомиката

d
, тиспетитът на фи-

номиката
d
, типозантът на финомиката

d
 и типозатът на финомиката

d
), 

където от своя страна типоетът на финомиката*
d
 (finomy typoete) е об-

що понятие за типоит на финомиката
d
 и типоид на финомиката

d
; 

(3) типозит на финомиката*
d
 (finomy typosite) – единно понятие за 

(единство на) типоинт на финомиката
d
 и типоаут на финомиката

d
; 

(4) типоинт на финомиката*
d
 (finomy typoint) – вътрешна типичност на 

дадена финомика; 

(5) типоаут на финомиката*
d
 (finomy typoout) – външна типичност на 

дадена финомика; 

(6) тиспетит на финомиката*
d
 (finomy tyspetite) – специална типичност 

на дадена финомика; 

(7) типозант на финомиката*
d
 (finomy typosant) – общо понятие за ти-

поинт на финомиката
d
 и типоаут на финомиката

d
; 

(8) типозат на финомиката*
d
 (finomy typosate) – векторно понятие за 

типоинт на финомиката
d
 и типоаут на финомиката

d
 (двойка от типоинт на 

финомиката и типоаут на финомиката); 
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(9) типосиант на финомиката*
d
 (finomy typosiant) – общо понятие за ти-

поинт на финомиката
d
 и тиспетит на финомиката

d
; 

(10) типосиат на финомиката*
d
 (finomy typosiat) – векторно понятие за 

типоинт на финомиката
d
 и тиспетит на финомиката

d
 (двойка от типоинт 

на финомиката
d
 и тиспетит на финомиката); 

(11) типосуант на финомиката*
d
 (finomy typosuant) – общо понятие за 

типоаут на финомиката
d
 и тиспетит на финомиката

d
; 

(12) типосуат на финомиката*
d
 (finomy typosuat) – векторно понятие за 

типоаут на финомиката
d
 и тиспетит на финомиката

d
 (двойка от типоаут на 

финомиката
d
 и тиспетит на финомиката); 

(13) типосант на финомиката*
d
 (finomy typossant) – общо понятие за ти-

поинт на финомиката
d
, типоаут на финомиката

d
 и тиспетит на финомика-

та
d
; 

(14) типосат на финомиката*
d
 (finomy typossat) – векторно понятие за 

типоинт на финомиката
d
, типоаут на финомиката

d
 и тиспетит на финоми-

ката
d
 (тройка от типоинт на финомиката

d
, типоаут на финомиката и тиспетит 

на финомиката). 

Г. Функционалното прилагане на ингредиентната типоитна финоми-

ческа стратификационност
d
 към понятието за финомическа типоитност по-

ражда следните негови разновидности [т.е. според функционалната ингреди-

ентна типоитна финомическа стратификационност*
d
 (functional ingrediental 

typoitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомическа типичност*
d
 (finomic typiness) [същото като финомичес-

ка типоитност*
d
 (finomic typoiteness) и същото като функционалностен ти-

пичен финомически предмет*
d
 (functionalitical typical finomic thing)] – общо 

понятие за значенията на функционалната ингредиентна типоитна финоми-

ческа стратификационност
d
 (към тях се числят финомическата типо-

идност
d
, финомическата типозитност

d
, финомическата типоинтност

d
, фи-

номическата типоаутност
d
, финомическа тиспетитност

d
, финомическата 

типозантност
d
 и финомическата типозатност

d
) и едновременно с това 

общо значение на функционалната ингредиентна финомическа типичност; 

състояние (положение) на финомическия предмет да е типоитен финомически 

предмет); 

(2) финомическа стратитипоитност*
d
 (finomic stratitypoitical) [същото 

като финомическа типоидност*
d
 (finomic typoidness)] – общо понятие за зна-

ченията на функционалната ингредиентна типоидна финомическа страти-

43



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

44 

фикационност
d
 (към тях се числят финомическата типозитност

d
, финоми-

ческата типоинтност
d
, финомическата типоаутност

d
, финомическа тис-

петитност
d
, финомическата типозантност

d
 и финомическата типозат-

ност
d
); състояние (положение) на финомическия предмет да е типоиден фи-

номически предмет, 

където от своя страна финомическата типоетност*
d
 (finomic typoetness) 

е общо понятие за финомическа типоитност
d
 и финомическа типоидност

d
; 

(3) финомическа типозитност*
d
 (finomic typositeness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е типозитен финомически предмет; 

(4) финомическа типоинтност*
d
 (finomic typointness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е типоинтен финомически предмет; 

(5) финомическа типоаутност*
d
 (finomic typooutness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е типоаутен финомически предмет; 

(6) финомическа тиспетитност*
d
 (finomic tyspetiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е тиспетитен финомически предмет; 

(7) финомическа типозантност*
d
 (finomic typosantness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е типозантен финомически предмет; 

(8) финомическа типозатност*
d
 (finomic typosatness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е типозатен финомически предмет; 

(9) финомическа типосиантност*
d
 (finomic typosiantness) – общо понятие 

за финомическа типоинтност
d
 и финомическа тиспетитност

d
; 

(10) финомическа типосиатност*
d
 (finomic typosiatness) – векторно поня-

тие за финомическа типоинтност
d
 и финомическа тиспетитност

d
 (двойка от 

финомическа типоинтност и финомическа тиспетитност); 

(11) финомическа типосуантност*
d
 (finomic typosuantness) – общо поня-

тие за финомическа типоаутност
d
 и финомическа тиспетитност

d
; 

(12) финомическа типосуатност*
d
 (finomic typosuatness) – векторно по-

нятие за финомическа типоаутност
d
 и финомическа тиспетитност

d
 (двойка 

от финомическа типоаутност и финомическа тиспетитност); 

(13) финомическа типосантност*
d
 (finomic typossantness) – общо понятие 

за финомическа типоинтност
d
, финомическа типоаутност

d
 и финомическа 

тиспетитност
d
; 

(14) финомическа типосатност*
d
 (finomic typossatness) – векторно поня-

тие за финомическа типоинтност
d
, финомическа типоаутност

d
 и финоми-

ческа тиспетитност
d
 (тройка от финомическа типоинтност, финомическа ти-

поаутност и финомическа тиспетитност). 
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Д. Функционално-първичното прилагане на ингредиентната типоит-

на финомическа стратификационност
d
 към понятието за финомически типо-

итпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според функционално-

първичната ингредиентна типоитна финомическа стратификационност*
d
 

(functionally-primary ingrediental typoitical finomic stratificationality)]. 

(1) Финомически типоитпредмет*
d
 (finomic typoitthing) [съкратено от и 

същото като същото като типоитен финомически предмет*
d
 (typoitical finomic 

thing) и същото като функционално-първичен типичен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary typical finomic thing)] [в т.ч. типоитен финомически 

обект* (typoitical finomic object), типоитна финомическа система* 

(typoitical finomic system), типоитен финомически ингредиент* (typoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

предмет
d
 от гледна точка на функционално-първичната ингредиентна типо-

итна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят финомическиат 

типоидпредмет
d
, финомическият типипредмет

d
, финомическият тиинтп-

редмет
d
, финомическият тиаутпредмет

d
, финомическият тиспетип-

редмет
d
, финомическият типепредмет

d
 и финомическият типапредмет

d
] и 

едновременно с това общо значение на функционално-първичната ингреди-

ентна финомическа типичност; финомически предмет, всички компоненти на 

който са финомически типоиди
d
; финомически предмет, конституиран в типо-

идфиномиката. Той показва наличието на финомическа стратитипичност (на 

финомическа типоидност). Други избрани разновидности на финомическия 

типоитпредмет са 

(а) финомическата типоитсистема*
d
 (finomic typoitsystem) [съкратено от 

и същото като типоитна финомическа система*
d
 (typoitical finomic system) и 

същото като функционално-първична типична финомическа система*
d
 

(functionally-primary typical finomic system)] – финомическа система
d
, която е 

конституирана в типоитфиномиката и всички компоненти на която са финоми-

чески типоити
d
; общо понятие за финомическата типоидсистема

d
, финоми-

ческата типисистема
d
, финомическата тиинтсистема

d
, финомическата 

тиаутсистема
d
, финомическата тиспетисистема

d
, финомическата типе-

система
d
 и финомическата типасистема

d
; и 

(б) финомическият типоитингредиент*
d
 (finomic typoitingredient) [съкра-

тено от и същото като типоитен финомически ингредиент*
d
 (typoitical finomic 

ingredient) и същото като функционално-първичен типичен финомически инг-

редиент*
d
 (functionally-primary typical finomic ingredient)] – финомически инг-

редиент
d
, който е конституиран в типоитфиномиката и всички компоненти на 
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който са финомически типоити
d
; общо понятие за финомическия типоидинг-

редиент
d
, финомическия типиингредиент

d
, финомическия тиинтингредиент

d
, 

финомическия тиаутингредиент
d
, финомическия тиспетиингредиент

d
, фи-

номическия типеингредиент
d
 и финомическия типаингредиент

d
. 

(2) Финомически типоидпредмет*
d
 (finomic typoidthing) [съкратено от и 

същото като същото като типоиден финомически предмет*
d
 (typoidal finomic 

thing)] [в т.ч. типоиден финомически обект* (typoidal finomic object), типо-

идна финомическа система* (typoidal finomic system), типоиден финоми-

чески ингредиент* (typoidal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за раз-

новидностите на финомическия предмет
d
 от гледна точка на функционално-

първичната ингредиентна типоидна финомическа стратификационност
d
 

[към тях се числят финомическият типипредмет
d
, финомическият тиинтп-

редмет
d
, финомическият тиаутпредмет

d
, финомическият тиспетип-

редмет
d
, финомическият типепредмет

d
 и финомическият типапредмет

d
]; 

финомически предмет, всички компоненти на който са финомически типои-

ди
d
; финомически предмет, конституиран в типоидфиномиката. Той показва 

наличието на финомическа типоидност. 

От своя страна финомическият типоетпредмет*
d
 (finomic typoetthing), 

което е същото като финомически типопредмет*
d
 (finomic typothing), е общо 

понятие за финомически типоитпредмет
d
 и финомически типоидпредмет

d
. 

Други избрани разновидности на финомическия типоидпредмет са 

(а) финомическата типоидсистема*
d
 (finomic typoidsystem) [съкратено от 

и същото като типоидна финомическа система*
d
 (typoidal finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в типоидфиномиката и всички 

компоненти на която са финомически типоиди
d
; общо понятие за финомичес-

ката типисистема
d
, финомическата тиинтсистема

d
, финомическата тиа-

утсистема
d
, финомическата тиспетисистема

d
, финомическата типесисте-

ма
d
 и финомическата типасистема

d
, 

където от своя страна финомическата типоетсистема*
d
 (finomic 

typoetthing) е общо понятие за финомическа типоитсистема
d
 и финомическа 

типоидсистема
d
, и 

(б) финомическият типоидингредиент*
d
 (finomic typoidingredient) [съкра-

тено от и същото като типоиден финомически ингредиент*
d
 (typoidal finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в типоидфино-

миката и всички компоненти на който са финомически типоиди
d
; общо поня-

тие за финомическия типиингредиент
d
, финомическия тиинтингредиент

d
, 
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финомическия тиаутингредиент
d
, финомическия тиспетиингредиент

d
, фи-

номическия типеингредиент
d
 и финомическия типаингредиент

d
, 

където от своя страна финомическият типоетингредиент*
d
 (finomic 

typoetthing) е общо понятие за финомически типоитингредиент
d
 и финоми-

чески типоидингредиент
d
. 

(3) Финомически типипредмет*
d
 (finomic typithing) [съкратено от и също-

то като типозитeн финомически предмет*
d
 (typositive finomic thing)] [в т.ч. 

типозитен финомически обект* (typositive finomic object), типозитна фи-

номическа система* (typositive finomic system), типозитен финомически 

ингредиент* (typositive finomic ingredient) и т.н.] – единно понятие за фино-

мически тиинтпредмет
d
 (типоинтен финомически предмет

d
) и финомически 

тиаутпредмет
d
 (типоаутен финомически предмет

d
) (определяни като фино-

мически типепредмети); финомически тиинтпредмет и финомически тиаутп-

редмет разглеждани в тяхното цялостно единство; финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически типозити
d
; финомически пред-

мет, конституиран в типифиномиката. Той показва наличието на финомическа 

типозитност. Други избрани разновидности на финомическия типипредмет са: 

(а) финомическата типисистема*
d
 (finomic typisystem) [съкратено от и 

същото като типозитна финомическа система*
d
 (typositive finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в типифиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически типозити
d
; тя е единно понятие за фи-

номическа тиинтсистема
d
 (типоинтна финомическа система

d
) и финомичес-

ка тиаутсистема
d
 (типоаутна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият типиингредиент*
d
 (finomic typiingredient) [съкратено 

от и същото като типозитен финомически ингредиент*
d
 (typositive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в типифиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически типозити
d
; той е единно 

понятие за финомически тиинтингредиент
d
 (типоинтен финомически ингре-

диент
d
) и финомически тиаутингредиент

d
 (типоаутен финомическа ингреди-

ент
d
). 

(4) Финомически тиинтпредмет*
d
 (finomic tyintthing) [съкратено от и 

същото като типоинтен финомически предмет*
d
 (typointic finomic thing)] [в 

т.ч. типоинтен финомически обект* (typointic finomic object), типоинтна 

финомическа система* (typointic finomic system), типоинтен финомически 

ингредиент* (typointic finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически типоинти
d
; финомически пред-
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мет, конституиран в тиинтфиномиката. Той показва наличието на финомичес-

ка типоинтност. Други избрани разновидности на финомическия еспредмет са: 

(а) финомическата тиинтсистема*
d
 (finomic tyintsystem) [съкратено от и 

същото като типоинтна финомическа система*
d
 (typointic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в тиинтфиномиката и всички 

компоненти на която са финомически типоинти
d
; и 

(б) финомическият тиинтингредиент*
d
 (finomic tyintingredient) [съкрате-

но от и същото като типоинтен финомически ингредиент*
d
 (typointic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в тиинтфино-

миката и всички компоненти на който са финомически типоинти
d
. 

(5) Финомически тиаутпредмет*
d
 (finomic tyoutthing) [съкратено от и 

същото като типоаутен финомически предмет*
d
 (typooutic finomic thing)] [в 

т.ч. типоаутен финомически обект* (typooutic finomic object), типоаутна  

финомическа система* (typooutic finomic system), типоаутен финомически 

ингредиент* (typooutic finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически типоаути
d
; финомически пред-

мет, конституиран във тиаутфиномиката. Той показва наличието на финоми-

ческа типоаутност. Други избрани разновидности на финомическия тиаутп-

редмет са: 

(а) финомическата тиаутсистема*
d
 (finomic tyoutsystem) [съкратено от и 

същото като типоаутна финомическа система*
d
 (typooutic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана във тиаутфиномиката и всички 

компоненти на която са финомически типоаути
d
; и 

(б) финомическият тиаутингредиент*
d
 (finomic tyoutingredient) [съкрате-

но от и същото като типоаутен финомически ингредиент*
d
 (typooutic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран във тиаутфино-

миката и всички компоненти на който са финомически типоаути
d
. 

(6) Финомически тиспетипредмет*
d
 (finomic tyspetithing) [съкратено от и 

същото като тиспетитен финомически предмет*
d
 (tyspetitive finomic thing)] [в 

т.ч. тиспетитен финомически обект* (tyspetitive finomic object), тиспе-

титна финомическа система* (tyspetitive finomic system), тиспетитен фи-

номически ингредиент* (tyspetitive finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет, всички компоненти на който са финомически тиспетити
d
; финоми-

чески предмет, конституиран в тиспетифиномиката. Той показва наличието на 

финомическа тиспетитност. Други избрани разновидности на финомическия 

тиспетипредмет са: 
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(а) финомическата тиспетисистема*
d
 (finomic tyspetisystem) [съкратено 

от и същото като тиспетитна финомическа система*
d
 (tyspetitive finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в тиспетифиномика-

та и всички компоненти на която са финомически тиспетити
d
; и 

(б) финомическият тиспетиингредиент*
d
 (finomic tyspetiingredient) [сък-

ратено от и същото като тиспетитен финомически ингредиент*
d
 (tyspetitive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в тиспе-

тифиномиката и всички компоненти на който са финомически тиспетити
d
. 

(7) Финомически типепредмет*
d
 (finomic typething) [съкратено от и също-

то като типозантeн финомически предмет*
d
 (typosantic finomic thing)] [в т.ч. 

типозантен финомически обект* (typosantic finomic object), типозантна 

финомическа система* (typosantic finomic system), типозантен финомичес-

ки ингредиент* (typosantic finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за фино-

мически тиинтпредмет
d
 (типоинтен финомически предмет

d
) и финомически 

тиаутпредмет
d
 (типоаутен финомически предмет

d
) (определяни като фино-

мически типепредмети); финомическият типепредмет или е финомически ти-

интпредмет, или е финомически тиаутпредмет; финомически предмет, всички 

компоненти на който са финомически типозанти
d
; финомически предмет, 

конституиран в типефиномиката. Той показва наличието на финомическа ти-

пезантност. Други избрани разновидности на финомическия типепредмет са: 

(а) финомическата типесистема*
d
 (finomic typesystem) [съкратено от и 

същото като типозантна финомическа система*
d
 (typosantic finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в типефиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически типозанти
d
; тя е общо понятие за фи-

номическа тиинтсистема
d
 (типоинтна финомическа система

d
) и финомичес-

ка тиаутсистема
d
 (типоаутна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият типеингредиент*
d
 (finomic typeingredient) [съкратено 

от и същото като типозантен финомически ингредиент*
d
 (typosantic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в типефиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически типозанти
d
; той е общо 

понятие за финомически тиинтингредиент
d
 (типоинтен финомически ингре-

диент
d
) и финомически тиаутингредиент

d
 (типоаутен финомическа ингреди-

ент
d
). 

(8) Финомически типапредмет*
d
 (finomic typathing) [съкратено от и съ-

щото като типозатeн финомически предмет*
d
 (typosatic finomic thing)] [в т.ч. 

типозатен финомически обект* (typosatic finomic object), типозатна фи-

номическа система* (typosatic finomic system), типозатен финомически ин-
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гредиент* (typosatic finomic ingredient) и т.н.] – векторно понятие за финоми-

чески тиинтпредмет
d
 (типоинтен финомически предмет

d
) и финомически 

тиаутпредмет
d
 (типоаутен финомически предмет

d
) (определяни като фино-

мически типепредмети), между които има отношения на определящо и реша-

ващо в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

d
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от финоми-

чески тиинтпредмет и финомически тиаутпредмет (от типоинтен финомически 

предмет и типоаутен финомически предмет); финомически предмет, всички 

компоненти на който са финомически типозати
d
; финомически предмет, кон-

ституиран в типафиномиката. Той показва наличието на финомическа типо-

затност. Други избрани разновидности на финомическия типапредмет са: 

(а) финомическата типасистема*
d
 (finomic typasystem) [съкратено от и 

същото като типозатна финомическа система*
d
 (typosatic finomic system)] – 

финомическа система
e
, която е конституирана в типафиномиката и всички 

компоненти на която са финомически типозати
d
; тя е векторно понятие за 

финомическа тиинтсистема
d
 (типоинтна финомическа система

d
) и финоми-

ческа тиаутсистема
d
 (типоаутна финомическа система

d
), между които има 

отношения на определящо и решаващо в финомиката
d
; двойка от финомичес-

ка тиинтсистема и финомическа тиаутсистема; и 

(б) финомическият типаингредиент*
d
 (finomic typaingredient) [съкратено 

от и същото като типозатен финомически ингредиент*
d
 (typosatic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в типафиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически типозати
d
; той е вектор-

но понятие за финомически тиинтингредиент
d
 (типоинтен финомически инг-

редиент
d
) и финомически тиаутингредиент

d
 (типоаутен финомическа ингре-

диент
d
), между които има отношения на определящо и решаващо в финоми-

ката
d
; двойка от финомически тиинтингредиент и финомическа тиаутингре-

диент; 

(9) Финомически типесипредмет*
d
 (finomic typesithing) – общо понятие за 

финомически тиинтипредмет
d
 и финомически тиспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа типесисистема*
d
 (finomic typesisystem) – общо понятие 

за финомическа тиинтисистема
d
 и финомическа тиспетисистема

d
, и 

(б) финомически типесиингредиент*
d
 (finomic typesiingredient) – общо 

понятие за финомически тиинтиингредиент
d
 и финомически тиспетиингре-

диент
d
. 

(10) Финомически типасипредмет*
d
 (finomic typasithing) – векторно поня-

тие за финомически тиинтипредмет
d
 и финомически тиспетипредмет

d
 

50



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

51 

(двойка от финомически тиинтипредмет и финомически тиспетипредмет), в 

т.ч. 

(а) финомическа типасисистема*
d
 (finomic typasisystem) – векторно поня-

тие за финомическа тиинтисистема
d
 и финомическа тиспетисистема

d
 

(двойка от финомическа тиинтисистема и финомическа тиспетисистема), и 

(б) финомически типасиингредиент*
d
 (finomic typasiingredient) – векторно 

понятие за финомически тиинтиингредиент
d
 и финомически тиспетиингре-

диент
d
 (двойка от финомически тиинтиингредиент и финомически тиспетиин-

гредиент). 

(11) Финомически типесупредмет*
d
 (finomic typesuthing) – общо понятие 

за финомически тиаутипредмет
d
 и финомически тиспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа типесусистема*
d
 (finomic typesusystem) – общо понятие 

за финомическа тиаутисистема
d
 и финомическа тиспетисистема

d
, и 

(б) финомически типесуингредиент*
d
 (finomic typesuingredient) – общо 

понятие за финомически тиаутиингредиент
d
 и финомически тиспетиингре-

диент
d
. 

(12) Финомически типасупредмет*
d
 (finomic typasuthing) – векторно по-

нятие за финомически тиаутипредмет
d
 и финомически тиспетипредмет

d
 

(двойка от финомически тиаутипредмет и финомически тиспетипредмет), в 

т.ч. 

(а) финомическа типасусистема*
d
 (finomic typasusystem) – векторно по-

нятие за финомическа тиаутисистема
d
 и финомическа тиспетисистема

d
 

(двойка от финомическа тиаутисистема и финомическа тиспетисистема), и 

(б) финомически типасуингредиент*
d
 (finomic typasuingredient) – вектор-

но понятие за финомически тиаутиингредиент
d
 и финомически тиспетиинг-

редиент
d
 (двойка от финомически тиаутиингредиент и финомически тиспети-

ингредиент). 

(13) Финомически типесепредмет*
d
 (finomic typesething) – общо понятие 

за финомически тиинтипредмет
d
, финомически тиаутипредмет

d
 и финоми-

чески тиспетипредмет
d
, в т.ч. 

(а) финомическа типесесистема*
d
 (finomic typesesystem) – общо понятие 

за финомическа тиинтисистема
d
, финомическа тиаутисистема

d
 и финоми-

ческа тиспетисистема
d
, и 

(б) финомически типесеингредиент*
d
 (finomic typeseingredient) – общо 

понятие за финомически тиинтиингредиент
d
, финомически тиаутиингреди-

ент
d
 и финомически тиспетиингредиент

d
. 
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(14) Финомически типасепредмет*
d
 (finomic typasething) – векторно по-

нятие за финомически тиинтипредмет
d
, финомически тиаутипредмет

d
 и фи-

номически тиспетипредмет
d
 (тройка от финомически тиинтипредмет, фино-

мически тиаутипредмет и финомически тиспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа типасесистема*
d
 (finomic typaseystem) – векторно поня-

тие за финомическа тиинтисистема
d
, финомическа тиаутисистема

d
 и фино-

мическа тиспетисистема
d
 (тройка от финомическа тиинтисистема, финоми-

ческа тиаутисистема и финомическа тиспетисистема), и 

(б) финомически типасеингредиент*
d
 (finomic typaseingredient) – векторно 

понятие за финомически тиинтиингредиент
d
, финомически тиаутиингреди-

ент
d
 и финомически тиспетиингредиент

d
 (тройка от финомически тиинтиин-

гредиент, финомически тиаутиингредиент и финомически тиспетиингреди-

ент). 

Е. Функционално-органическото прилагане на ингредиентната типо-

итна финомическа стратификационност
d
 към понятието за типоитфиномика 

поражда следните негови разновидности [т.е. според функционално-

органическата ингредиентна типоитна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (functionally-organic ingrediental typoitical finomic stratificatio-nality)]: 

(1) типоитфиномика*
d
 (typoitfinomy) [съкратено от и същото типоитна 

финомика*
d
 (typoitical finomy) и същото като функционално-органически ти-

пичен финомически предмет*
d
 (functionally-organic typical finomic thing)] – фи-

номика
ed

, която се изгражда се върху основата на зависимостите между фино-

мическата типоинт
ed

 и финомическото типоаут; типоитфиномиката е общо 

понятие за разновидностите на типоитфиномиката от гледна точка на функци-

онално-органическата ингредиентна типоитна финомическа стратификаци-

онност
d
 [към тях се числят типоидфиномиката

d
 (типоидната финомика)

d
, 

типифиномиката
d
 (типозитната финомика

d
), тиинтфиномиката

d
 (типоин-

тната финомика
d
), тиаутфиномиката

d
 (типоаутната финомика

d
), тиспе-

тифиномика
d
 (тиспетитна финомика

d
), типефиномиката

d
 (типозантната 

финомика
d
) и типафиномиката

d
 (типозатната финомика

d
)] и едновременно 

с това общо значение на функционално-органическата ингредиентна финоми-

ческа типичност; тя е финомика, съставена от типичностни финомически 

предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически типоиди

d
); 

(2) типоидфиномика*
d
 (typoidfinomy) [съкратено от и същото типоидна 

финомика*
d
 (typoidal finomy)] – финомика

ed
, която се изгражда се върху осно-

вата на зависимостите между финомическата типоинт
ed

 и финомическото 
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типоаут; типоидфиномиката е общо понятие за разновидностите на типо-

идфиномиката от гледна точка на функционално-органическата ингредиентна 

типоидна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят типифино-

миката
d
 (типозитната финомика

d
), тиинтфиномиката

d
 (типоинтната фи-

номика
d
), тиаутфиномиката

d
 (типоаутната финомика

d
), тиспетифиноми-

ка
d
 (тиспетитна финомика

d
), типефиномиката

d
 (типозантната финомика

d
) 

и типафиномиката
d
 (типозатната финомика

d
)]; тя е финомика, съставена от 

типичностни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са фино-

мически типоиди
d
); 

от своя страна типоетфиномиката*
d
 (typoetfinomy), което е същото като 

типофиномиката*
d
 (typofinomy), е общо понятие за типоитфиномика

d
 и ти-

поидфиномика
d
; 

(3) типифиномика*
d
 (typifinomy) [съкратено от и същото като типозитна 

финомика*
d
 (typositive finomy)] – единно понятие за тиинтфиномика

d
 (типо-

интна финомика
d
) и тиаутфиномика

d
 (типоаутна финомика

d
) (определяни 

като типефиномики); тиинтфиномиката и тиаутфиномиката разглеждани в 

тяхното цялостно единство; финомика, съставена от типозитни финомически 

предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически типозити

d
); 

(4) тиинтфиномика*
d
 (tyintfinomy) [съкратено от и същото като типоин-

тна финомика*
d
 (typointic finomy)] – финомика, съставена от типоинтни фи-

номически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически типоин-

ти
ed

); 

(5) тиаутфиномика*
d
 (tyoutfinomy) [съкратено от и същото като типоа-

утна финомика*
d
 (typooutic finomy)] – финомика, съставена от тиmfаутни 

финомически предмети
d
; 

(6) тиспетифиномика*
d
 (tyspetifinomy) [съкратено от и същото като тис-

петитна финомика*
d
 (tyspetitive finomy)] – финомика, съставена от тиспе-

титни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически 

тиспетити
d
); 

(7) типефиномика*
d
 (typefinomy) [съкратено от и същото като типозант-

на финомика*
d
 (typosantic finomy)] – общо понятие за тиинтфиномика

d
 (ти-

поинтна финомика
d
) и тиаутфиномика

d
 (типоаутна финомика

d
) (определяни 

като типефиномики); типефиномиката или е тиинтфиномика, или е тиаутфи-

номика; финомика, съставена от типозантни финомически предмети
d
 (всички 

компоненти на които са финомически типозанти
d
); 

(8) типафиномика*
d
 (typafinomy) [съкратено от и същото като типозатна 

финомика*
d
 (typosatic finomy)] – векторно понятие за тиинтфиномика

d
 (ти-
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поинтна финомика
d
) и тиаутфиномика

d
 (типоаутна финомика

d
) (определяни 

като типефиномики), между които има отношения на определящо и решаващо 

в финомиката
e
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

e
 (двус-

тепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от тиинтфиномика 

и тиаутфиномика (от типоинтна финомика и типоаутна финомика); финомика, 

съставена от типозатни финомически предмети
d
 (всички компоненти на кои-

то са финомически типозати
d
); 

(9) типесифиномика*
d
 (typesifinomy) – общо понятие за тиинтифиноми-

ка
d
 и тиспетифиномика

d
; 

(10) типасифиномика*
d
 (typasifinomy) – векторно понятие за тиинтифи-

номика
d
 и тиспетифиномика

d
 (двойка от тиинтифиномика и тиспетифиноми-

ка); 

(11) типесуфиномика*
d
 (typesufinomy) – общо понятие за тиаутифиноми-

ка
d
 и тиспетифиномика

d
; 

(12) типасуфиномика*
d
 (typasufinomy) – векторно понятие за тиаутифи-

номика
d
 и тиспетифиномика

d
 (двойка от тиаутифиномика

d
 и тиспетифиноми-

ка); 

(13) типесефиномика*
d
 (typesefinomy) – общо понятие за тиинтифиноми-

ка
d
, тиаутифиномика

d
 и тиспетифиномика

d
; 

(14) типасефиномика*
d
 (typasefinomy) – векторно понятие за тиинтифи-

номика
d
, тиаутифиномика

d
 и тиспетифиномика

d
 (тройка от тиинтифиноми-

ка, тиаутифиномика и тиспетифиномика). 

Ж. Общото прилагане на ингредиентната типоитна финомическа 

стратификационност*
d
 (ingrediental typoitical finomic stratificationality) към 

понятието за финомически типоитит поражда следните негови разновидности: 

(1) финомически типоитит*
d
 (finomic typoitite) [същото като типичен 

финомически предмет*
d
 (typical finomic thing) и като типоититностен фино-

мически предмет*
d
 (typoititenessal finomic thing)] – общо понятие за значения-

та на ингредиентна типоитна финомическа стратификационност
d
 (към тях 

се числят финомическият типоидит
d
, финомическият типозитит

d
, финоми-

ческият типоинтит
d
, финомическият типоаутит

d
, финомическият тиспе-

титит
d
, финомическият типозантит

d
, и финомическият типозатит

d
) и 

едновременно с това общо значение на ингредиентната финомическа типич-

ност; 

(2) финомически типоидит*
d
 (finomic typoidite) – общо понятие за значе-

нията на ингредиентна типоидна финомическа стратификационност
d
 (към 
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тях се числят финомическият типозитит
d
, финомическият типоинтит

d
, фи-

номическият типоаутит
d
, финомическият тиспетитит

d
, финомическият 

типозантит
d
, и финомическият типозатит

d
), 

където от своя страна финомическият типоетит*
d
 (finomic typoetite) е 

общо понятие за финомически типоитит
d
 и финомически типоидит

d
; 

(3) финомически типозитит*
d
 (finomic typositite) – единно понятие за 

(единство на) финомически типоинтит
d
 и финомически типоаутит

d
; 

(4) финомически типоинтит*
d
 (finomic typointite) – вътрешна типичност 

на финомическия предмет; 

(5) финомически типоаутит*
d
 (finomic typooutite) – външна типичност на 

финомическия предмет; 

(6) финомически тиспетитит*
d
 (finomic tyspetitite) – специална (особена) 

типичност на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансфор-

миране на финомическия типоинтит
ed

 в финомически типоаутит
ed

; той съ-

държа компоненти от финомическия типоинтит и финомическия типоаутит и 

представлява специална (междинна) страна на финомическия типозитит
ed

; 

(7) финомически типозантит*
d
 (finomic typosantite) – общо понятие за 

финомически типоинтит
d
 и финомически типоаутит

d
; 

(8) финомически типозатит*
d
 (finomic typosatite) – векторно понятие за 

финомически типоинтит
d
 и финомически типоаутит

d
 (двойка от финоми-

чески типоинтит и финомически типоаутит); 

(9) финомически типосиантит*
d
 (finomic typosiantite) – общо понятие за 

финомически типоинтит
d
 и финомически тиспетитит

d
; 

(10) финомически типосиатит*
d
 (finomic typosiatite) – векторно понятие 

за финомически типоинтит
d
 и финомически тиспетитит

d
 (двойка от фино-

мически типоинтит и финомически тиспетитит); 

(11) финомически типосуантит*
d
 (finomic typosuantite) – общо понятие за 

финомически типоаутит
d
 и финомически тиспетитит

d
; 

(12) финомически типосуатит*
d
 (finomic typosuatite) – векторно понятие 

за финомически типоаутит
d
 и финомически тиспетитит

d
 (двойка от фино-

мически типоаутит и финомически тиспетитит); 

(13) финомически типосантит*
d
 (finomic typossantite) – общо понятие за 

финомически типоинтит
d
, финомически типоаутит

d
 и финомически тиспе-

титит
d
; 

(14) финомически типосатит*
d
 (finomic typossatite) – векторно понятие за 

финомически типоинтит
d
, финомически типоаутит

d
 и финомически тиспе-
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титит
d
 (тройка от финомически типоинтит, финомически типоаутит и 

финомически тиспетитит). 
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3.2. Ингредиентна диспозиционна финомическа 

стратификационност 

Ингредиентната диспозиционна финомическа стратификационност*
d
 

(ingrediental dispositionary finomic stratificationality) е първичен ингредиентен 

финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според който 

финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите 

системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според ролята им 

във взаимоотношението между финомическата същност
d
 и финомическото 

явление
d
 в качеството им на стратификационни равнища в типофиномиката, 

общо понятие за които е финомическият диспозант
d
. Финомическата същност 

е вътрешна определеност (вътрешно-присъща определеност) на финомичес-

кия предмет
d
, а финомическото явление – неговата външна определеност. В 

взаимоотношението помежду им финомическата същност е определяща, а фи-

номическото явление е решаващо (вж. определящо и решаващо в финомика-

та
d
) за развитието и функционирането на финомическия предмет. Ингредиен-

тната диспозиционна финомическа стратификационност е разновидност на ин-

гредиентната типоитна финомическа стратификационност
d
 и е частен слу-

чай на ингредиентната диспозиционна субномическа стратификационност
d
 

(S91-D). 

А. Атрибутивното прилагане на ингредиентната диспозиционна фино-

мическа стратификационност
d
 към понятието за финомически диспоит по-

ражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутивната ингреди-

ентна диспозиционна финомическа стратификационност*
d
 (attributive 

ingrediental dispositionary finomic stratificationality)]: 

(1) финомически диспоит*
d
 (finomic dispoite) [същото като атрибутивен 

диспозиционен финомически предмет*
d
 (attributive dispositionary finomic thing) 

и като диспоитностен финомически предмет*
d
 (specoitenessal finomic thing)] – 

общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна диспозиционна 

финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят финомическият дис-

поид
d
, финомическият диспозит

d
, финомическата същност

d
, финомическото 

явление
d
, финомическият диспетит

d
, финомическият диспозант

d
, и финоми-

ческият диспозат
d
) и едновременно с това едно от значенията на атрибу-

тивната ингредиентна финомическа типичност
d
; 

(2) финомически диспоид*
d
 (finomic dispoid) – общо понятие за значенията 

на атрибутивната ингредиентна диспозиционна финомическа стратифика-
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ционност
d
 (към тях се числят финомическият диспозит

d
, финомическата 

същност
d
, финомическото явление

d
, финомическият диспетит

d
, финомичес-

кият диспозант
d
, и финомическият диспозат

d
), 

където от своя страна финомическият диспоет*
d
 (finomic dispoete) е общо 

понятие за финомически диспоит
d
 и финомически диспоид

d
; 

(3) финомически диспозит*
d
 (finomic disposite) – единно понятие за (един-

ство на) финомическа същност
d
 и финомическо явление

d
 (финомически фено-

мен); 

(4) финомическа същност*
d
 (finomic essence /entity/) – вътрешна опреде-

леност на финомическия предмет; представлява вътрешна страна на фино-

мическия диспозит
d
; 

(5) финомическо явление*
d
 (finomic phenomenon) – външна определеност 

на финомическия предмет; представлява външна страна на финомическия 

диспозит
d
; 

(6) финомически диспетит*
d
 (finomic dispetite) – специална (особена) оп-

ределеност на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на транс-

формиране на финомическата същност
d
 в финомическо явление

d
; той съдържа 

компоненти от финомическата същност и финомическото явление и представ-

лява специална (междинна) страна на финомическия диспозит
d
; 

(7) финомически диспозант*
d
 (finomic disposant) – общо понятие за 

финомическа същност
d
 и финомическо явление

d
; 

(8) финомически диспозат*
d
 (finomic disposate) – векторно понятие за фи-

номическа същност
d
 и финомическо явление

d
 (двойка от финомическа същ-

ност и финомическо явление); 

(9) финомически диспосиант*
d
 (finomic disposiant) – общо понятие за фи-

номическа същност
d
 и финомически диспетит

d
; 

(10) финомически диспосиат*
d
 (finomic disposiate) – векторно понятие за 

финомическа същност
d
 и финомически диспетит

d
 (двойка от финомическа 

същност и финомически диспетит); 

(11) финомически диспосуант*
d
 (finomic disposuant) – общо понятие за 

финомическо явление
d
 и финомически диспетит

d
; 

(12) финомически диспосуат*
d
 (finomic disposuate) – векторно понятие за 

финомическо явление
d
 и финомически диспетит

d
 (двойка от финомическо яв-

ление и финомически диспетит); 

(13) финомически диспосант*
d
 (finomic dispossant) – общо понятие за фи-

номическа същност
d
, финомическо явление

d
 и финомически диспетит

d
; 
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(14) финомически диспосат*
d
 (finomic dispossate) – векторно понятие за 

финомическа същност
d
, финомическо явление

d
 и финомически диспетит

d
 

(тройка от финомическа същност, финомическо явление и финомически дис-

петит). 

Б. Атрибутивно-първичното прилагане на ингредиентната диспозици-

онна финомическа стратификационност
d
 към понятието за диспоит на фино-

мическия предмет поражда следните негови разновидности [т.е. според атри-

бутивно-първичната ингредиентна диспозиционна финомическа стратифи-

кационност*
d
 (attributively-primary ingrediental dispositionary finomic 

stratificationality)]: 

(1) диспоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispoite) [същото 

като атрибутивно-първичен диспозиционен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary dispositionary finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна диспозиционна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят диспоидът на финомическия пред-

мет
d
, диспозитът на финомическия предмет

d
, същността на финомическия 

предмет
d
, явлението на финомическия предмет

d
, диспетитът на финомичес-

кия предмет
d
, диспозантът на финомическия предмет

d
 и диспозатът на фи-

номическия предмет
d
) и едновременно с това едно от значенията на атрибу-

тивно-първичната ингредиентна финомическа типичност
d
, в т.ч. 

(а) диспоит на финомическата система*
d
 (finomic system dispoite) [също-

то като атрибутивно-първична диспозиционна финомическа система*
d
 

(attributively-primary dispositionary finomic system)] – общо понятие за значени-

ята на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна диспозиционна фи-

номическа стратификационност
d
 (към тях се числят диспоидът на финоми-

ческата система
d
, диспозитът на финомическата система

d
, същността на 

финомическата система
d
, явлението на финомическата система

d
, диспети-

тът на финомическата система
d
, диспозантът на финомическата система

d
 

и диспозатът на финомическата система
d
) и 

(б) диспоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient dispoite) 

[същото като атрибутивно-първичен диспозиционен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary dispositionary finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна диспозиционна фино-

мическа стратификационност
d
 (към тях се числят диспозитът на финоми-

ческия ингредиент
d
, същността на финомическия ингредиент

d
, явлението на 

финомическия ингредиент
d
, диспетитът на финомическия ингредиент

d
, дис-
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позантът на финомическия ингредиент
d
 и диспозатът на финомическия инг-

редиент
d
); 

(2) диспоид на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispoid) – общо по-

нятие за значенията на атрибутивно-първичната ингредиентна диспозицион-

на финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят диспозитът на 

финомическия предмет
d
, същността на финомическия предмет

d
, явлението 

на финомическия предмет
d
, диспетитът на финомическия предмет

d
, диспо-

зантът на финомическия предмет
d
 и диспозатът на финомическия пред-

мет
d
), 

където от своя страна диспоетът на финомическия предмет*
d
 (finomic 

thing dispoete) е общо понятие за диспоит на финомическия предмет
d
 и дис-

поид на финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) диспоид на финомическата система*
d
 (finomic system dispoid) – общо 

понятие за значенията на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна 

диспозиционна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят диспо-

зитът на финомическата система
d
, същността на финомическата систе-

ма
d
, явлението на финомическата система

d
, диспетитът на финомическата 

система
d
, диспозантът на финомическата система

d
 и диспозатът на фино-

мическата система
d
), 

където от своя страна диспоетът на финомическата система*
d
 (finomic 

system dispoete) е общо понятие за диспоит на финомическата система
d
 и 

диспоид на финомическата система
d
, и 

(б) диспоид на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient dispoid) – 

общо понятие за значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна дис-

позиционна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят диспози-

тът на финомическия ингредиент
d
, същността на финомическия ингреди-

ент
d
, явлението на финомическия ингредиент

d
, диспетитът на финомическия 

ингредиент
d
, диспозантът на финомическия ингредиент

d
 и диспозатът на 

финомическия ингредиент
d
), 

от своя страна диспоетът на финомическия ингредиент*
d
 (finomic 

ingredient dispoete) е общо понятие за диспоит на финомическия ингредиент
d
 

и диспоид на финомическия ингредиент
d
; 

(3) диспозит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposite) – един-

но понятие за (единство на) същност на финомическия предмет
d
 и явление на 

финомическия предмет
d
, в т.ч. 
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(а) диспозит на финомическата система*
d
 (finomic system disposite) – 

единно понятие за (единство на) същност на финомическата система
d
 и явле-

ние на финомическата система
d
, и 

(б) диспозит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient disposite) 

– единно понятие за (единство на) същност на финомическия  ингредиент
d
 и 

явление на финомическия ингредиент
d
; 

(4) същност на финомическия предмет*
d
 (finomic thing essence /entity/) – 

вътрешна определеност на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) същност на финомическата система*
d
 (finomic system essence /entity/) 

– вътрешна определеност на дадена финомическа система, и 

(б) същност на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient essence 

/entity/) – вътрешна определеност на даден финомическия ингредиент; 

(5) явление на финомическия предмет*
d
 (finomic thing phenomenon) – 

външна определеност на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) явление на финомическата система*
d
 (finomic system phenomenon) – 

външна определеност на дадена финомическа система, и 

(б) явление на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

phenomenon) – външна определеност на даден финомически ингредиент; 

(6) диспетит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispetite) – спе-

циална определеност на даден финомическия предмет; механизъм на транс-

формиране на финомическата същност
d
 в финомическо явление

d
 като вът-

решна и външна страна на финомическия диспозит
d
, в т.ч.; 

(а) диспетит на финомическата система*
d
 (finomic system dispetite) – 

външна определеност на дадена финомическа система, и 

(б) диспетит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient dispetite) 

– специална определеност на даден финомически ингредиент; 

(7) диспозант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposant) – об-

що понятие за същност на финомическия предмет
d
 и явление на финомичес-

кия предмет
d
, в т.ч. 

(а) диспозант на финомическата система*
d
 (finomic system disposant) – 

общо понятие за същност на финомическата система
d
 и явление на финоми-

ческата система
d
, и 

(б) диспозант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient disposant) 

– общо понятие за същност на финомическия ингредиент
d
 и явление на фино-

мическия ингредиент
d
; 

(8) диспозат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposate) – век-

торно понятие за същност на финомическия предмет
d
 и явление на финоми-
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ческия предмет
d
 (двойка от същност на финомическия предмет и явление на 

финомическия предмет), в т.ч. 

(а) диспозат на финомическата система*
d
 (finomic system disposate) – 

векторно понятие за същност на финомическата система
d
 и явление на фи-

номическата система
d
 (двойка от същност на финомическата система и явле-

ние на финомическата система), и 

(б) диспозат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient disposate) 

– векторно понятие за същност на финомическия ингредиент
d
 и явление на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от същност на финомическия ингредиент 

и явление на финомическия ингредиент); 

(9) диспосиант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposiant) – 

общо понятие за същност на финомическия предмет
d
 и диспетит на финоми-

ческия предмет
d
, в .т.ч. 

(а) диспосиант на финомическата система*
d
 (finomic system disposiant) – 

общо понятие за същност на финомическата система
d
 и диспетит на фино-

мическата система
d
, и 

(б) диспосиант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

disposiant) – общо понятие за същност на финомическия ингредиент
d
 и диспе-

тит на финомическия ингредиент
d
; 

(10) диспосиат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposiat) – век-

торно понятие за същност на финомическия предмет
d
 и диспетит на фино-

мическия предмет
d
 (двойка от същност на финомическия предмет

d
 и диспетит 

на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) диспосиат на финомическата система*
d
 (finomic system disposiat) – 

векторно понятие за същност на финомическата система
d
 и диспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от същност на финомическата система

d
 и 

диспетит на финомическата система), и 

(б) диспосиат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient disposiat) 

– векторно понятие за същност на финомическия ингредиент
d
 и диспетит на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от същност на финомическия ингредиент

d
 

и диспетит на финомическия ингредиент); 

(11) диспосуант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposuant) – 

общо понятие за явление на финомическия предмет
d
 и диспетит на финоми-

ческия предмет
d
, в т.ч. 

(а) диспосуант на финомическата система*
d
 (finomic system disposuant) – 

общо понятие за явление на финомическата система
d
 и диспетит на финоми-

ческата система
d
, и 
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(б) диспосуант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

disposuant) – общо понятие за явление на финомическия ингредиент
d
 и диспе-

тит на финомическия ингредиент
d
; 

(12) диспосуат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing disposuat) – 

векторно понятие за явление на финомическия предмет
d
 и диспетит на фино-

мическия предмет
d
 (двойка от явление на финомическия предмет

d
 и диспетит 

на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) диспосуат на финомическата система*
d
 (finomic system disposuat) – 

векторно понятие за явление на финомическата система
d
 и диспетит на фи-

номическата система
d
 (двойка от явление на финомическата система

d
 и дис-

петит на финомическата система), и 

(б) диспосуат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient disposuat) 

– векторно понятие за явление на финомическия ингредиент
d
 и диспетит на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от явление на финомическия ингредиент

d
 

и диспетит на финомическия ингредиент); 

(13) диспосант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispossant) – 

общо понятие за същност на финомическия предмет
d
, явление на финомичес-

кия предмет
d
 и диспетит на финомическия предмет

d
, в т.ч. 

(а) диспосант на финомическата система*
d
 (finomic system dispossant) – 

общо понятие за същност на финомическата система
d
, явление на финоми-

ческата система
d
 и диспетит на финомическата система

d
, и 

(б) диспосант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

dispossant) – общо понятие за същност на финомическия ингредиент
d
, явление 

на финомическия ингредиент
d
 и диспетит на финомическия ингредиент

d
; 

(14) диспосат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing dispossat) – век-

торно понятие за същност на финомическия предмет
d
, явление на финомичес-

кия предмет
d
 и диспетит на финомическия предмет

d
 (тройка от същност на 

финомическия предмет
d
, явление на финомическия предмет и диспетит на фи-

номическия предмет), в т.ч. 

(а) диспосат на финомическата система*
d
 (finomic system dispossat) – 

векторно понятие за същност на финомическата система
d
, явление на фино-

мическата система
d
 и диспетит на финомическата система

d
 (тройка от 

същност на финомическата система, явление на финомическата система и дис-

петит на финомическата система), и 

(б) диспосат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient dispossat) 

– векторно понятие за същност на финомическия ингредиент
d
, явление на фи-

номическия ингредиент
d
 и диспетит на финомическия ингредиент

d
 (тройка от 
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същност на финомическия ингредиент, явление на финомическия ингредиент 

и диспетит на финомическия ингредиент). 

В. Атрибутивно-органическото прилагане на ингредиентната диспози-

ционна финомическа стратификационност
d
 към понятието за диспоит на фи-

номиката поражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутивно-

органическата ингредиентна диспозиционна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (attributively-organic ingrediental dispositionary finomic stratificatio-

nality)]: 

(1) диспоит на финомиката*
d
 (finomy dispoid) [същото като атрибутив-

но-органичен диспозиционен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

dispositionary finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна диспозиционна финомическа стратификацион-

ност
d
 (към тях се числят диспоидът на финомиката

d
, диспозитът на фино-

миката
d
, същността на финомиката

d
, явлението на финомиката

d
, диспети-

тът на финомиката
d
, диспозантът на финомиката

d
 и диспозатът на фино-

миката
d
) и едновременно с това едно от значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа типичност
d
; 

(2) диспоид на финомиката*
d
 (finomy dispoid) – общо понятие за значени-

ята на атрибутивно-органическата ингредиентна диспозиционна финомичес-

ка стратификационност
d
 (към тях се числят диспозитът на финомиката

d
, 

същността на финомиката
d
, явлението на финомиката

d
, диспетитът на 

финомиката
d
, диспозантът на финомиката

d
 и диспозатът на финомиката

d
), 

където от своя страна диспоетът на финомиката*
d
 (finomy dispoete) е 

общо понятие за диспоит на финомиката
d
 и диспоид на финомиката

d
; 

(3) диспозит на финомиката*
d
 (finomy disposite) – единно понятие за 

(единство на) същност на финомиката
d
 и явление на финомиката

d
; 

(4) същност на финомиката*
d
 (finomy essence /entity/) – вътрешна опре-

деленост на дадена финомика; 

(5) явление на финомиката*
d
 (finomy phenomenon) – външна определеност 

на дадена финомика; 

(6) диспетит на финомиката*
d
 (finomy dispetite) – специална определе-

ност на дадена финомика; 

(7) диспозант на финомиката*
d
 (finomy disposant) – общо понятие за същ-

ност на финомиката
d
 и явление на финомиката

d
; 
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(8) диспозат на финомиката*
d
 (finomy disposate) – векторно понятие за 

същност на финомиката
d
 и явление на финомиката

d
 (двойка от същност на 

финомиката и явление на финомиката); 

(9) диспосиант на финомиката*
d
 (finomy disposiant) – общо понятие за 

същност на финомиката
d
 и диспетит на финомиката

d
; 

(10) диспосиат на финомиката*
d
 (finomy disposiat) – векторно понятие за 

същност на финомиката
d
 и диспетит на финомиката

d
 (двойка от същност на 

финомиката и диспетит на финомиката); 

(11) диспосуант на финомиката*
d
 (finomy disposuant) – общо понятие за 

явление на финомиката
d
 и диспетит на финомиката

d
; 

(12) диспосуат на финомиката*
d
 (finomy disposuat) – векторно понятие за 

явление на финомиката
d
 и диспетит на финомиката

d
 (двойка от явление на 

финомиката и диспетит на финомиката); 

(13) диспосант на финомиката*
d
 (finomy dispossant) – общо понятие за 

същност на финомиката
d
, явление на финомиката

d
 и диспетит на финоми-

ката
d
; 

(14) диспосат на финомиката*
d
 (finomy dispossat) – векторно понятие за 

същност на финомиката
d
, явление на финомиката

d
 и диспетит на финоми-

ката
d
 (тройка от същност на финомиката, явление на финомиката и диспетит 

на финомиката). 

Г. Функционалното прилагане на ингредиентната диспозиционна фи-

номическа стратификационност
d
 към понятието за финомическа диспоит-

ност поражда следните негови разновидности [т.е. според функционалната 

ингредиентна диспозиционна финомическа стратификационност*
d
 (functional 

ingrediental dispositionary finomic stratificationality)]: 

(1) финомическа финомическа диспоитност*
d
 (finomic dispoiteness) [съ-

щото като функционалностен диспозиционен финомически предмет*
d
 

(functionalitical dispositionary finomic thing)] – общо понятие за значенията на 

функционалната ингредиентна диспозиционна финомическа стратификаци-

онност
d
 (към тях се числят финомическата диспоидност

d
, финомическата 

диспозитност
d
, финомическата същностност

d
, финомическата феномен-

ност
d
, финомическата диспетитност

d
, финомическата диспозантност

d
 и 

финомическата диспозатност
d
) и едновременно с това едно от значенията 

на функционалната ингредиентна финомическа типичност
d
; състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е диспозиционен финомически предмет 

(същото като диспоиден финомически предмет); 

65



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

66 

(2) финомическа стратидиспозиционност*
d
 (finomic strati-dispositionarity) 

[същото като финомическа диспоидност*
d
 (finomic dispoidness)] – общо поня-

тие за значенията на функционалната ингредиентна диспозиционна финоми-

ческа стратификационност
d
 (към тях се числят финомическата диспозит-

ност
d
, финомическата същностност

d
, финомическата феноменност

d
, фино-

мическата диспетитност
d
, финомическата диспозантност

d
 и финомическа-

та диспозатност
d
); състояние (положение) на финомическия предмет да е 

стратидиспозиционен финомически предмет (същото като диспоиден финоми-

чески предмет), 

където от своя страна финомическата диспоетност*
d
 (finomic dispoet-

ness) е общо понятие за финомическа диспоитност
d
 и финомическа диспо-

идност
d
; 

(3) финомическа диспозитност*
d
 (finomic dispositeness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е диспозитен финомически предмет; 

(4) финомическа същностност*
d
 (finomic essenciality) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е същностен финомически предмет; 

(5) финомическа феноменност*
d
 (finomic phenomenality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е феноменен финомически предмет; 

(6) финомическа диспетитност*
d
 (finomic dispetiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е диспетитен финомически предмет; 

(7) финомическа диспозантност*
d
 (finomic disposantness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е диспозантен финомически пред-

мет; 

(8) финомическа диспозатност*
d
 (finomic disposatness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е диспозатен финомически предмет; 

(9) финомическа диспосиантност*
d
 (finomic disposiantness) – общо поня-

тие за финомическа същностност
d
 и финомическа диспетитност

d
; 

(10) финомическа диспосиатност*
d
 (finomic disposiatness) – векторно по-

нятие за финомическа същностност
d
 и финомическа диспетитност

d
 (двойка 

от финомическа същностност и финомическа диспетитност); 

(11) финомическа диспосуантност*
d
 (finomic disposuantness) – общо по-

нятие за финомическа феноменност
d
 и финомическа диспетитност

d
; 

(12) финомическа диспосуатност*
d
 (finomic disposuatness) – векторно по-

нятие за финомическа феноменност
d
 и финомическа диспетитност

d
 (двойка 

от финомическа феноменност и финомическа диспетитност); 
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(13) финомическа диспосантност*
d
 (finomic dispossantness) – общо поня-

тие за финомическа същностност
d
, финомическа феноменност

d
 и финомичес-

ка диспетитност
d
; 

(14) финомическа диспосатност*
d
 (finomic dispossatness) – векторно по-

нятие за финомическа същностност
d
, финомическа феноменност

d
 и финоми-

ческа диспетитност
d
 (тройка от финомическа същностност, финомическа фе-

номенност и финомическа диспетитност). 

Д. Функционално-първичното прилагане на ингредиентната диспози-

ционна финомическа стратификационност
d
 към понятието за финомически 

диспоитпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според функци-

онално-първичната ингредиентна диспозиционна финомическа стратифика-

ционност*
d
 (functionally-primary ingrediental dispositionary finomic stratificatio-

nality)]. 

(1) Финомически диспоитпредмет*
d
 (finomic dispoitthing) [съкратено от и 

същото като същото като диспоитен финомически предмет*
d
 (dispoitical 

finomic thing) и същото като функционално-първичен диспозиционен финоми-

чески предмет*
d
 (functionally-primary dispositionary finomic thing)] [в т.ч. дис-

поитен финомически обект* (dispoitical finomic object), диспоитна фино-

мическа система* (dispoitical finomic system), диспоитен финомически инг-

редиент* (dispoitical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомическия предмет
d
 от гледна точка на функционално-първичната 

ингредиентна диспозиционна финомическа стратификационност
d
 [към тях се 

числят финомическият диспоидпредмет
d
, финомическият диспоитпредмет

d
, 

финомическият диспипредмет
d
, финомическият еспредмет

d
, финомическият 

фенопредмет
d
, финомическия диспетипредмет

d
, финомическият диспеп-

редмет
d
 и финомическият диспапредмет

d
] и едновременно с това едно от 

значенията на функционално-първичната ингредиентна финомическа типич-

ност; финомически предмет, всички компоненти на който са финомически 

диспоити
d
; финомически предмет, конституиран в диспоитфиномиката. Той 

показва наличието на финомическа диспозиционност (на финомическа диспо-

итност). Други избрани разновидности на финомическия диспоитпредмет са: 

(а) финомическата диспоитсистема*
d
 (finomic dispoitsystem) [съкратено 

от и същото като диспоитна финомическа система*
d
 (dispoitical finomic 

system) и същото като функционално-първична диспозиционна финомическа 

система*
d
 (functionally-primary dispositionary finomic system)] – финомическа 

система
d
, която е конституирана в диспоитфиномиката и всички компоненти 
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на която са финомически диспоити
d
; общо понятие за финомическата диспо-

идсистема
d
, финомическата дисписистема

d
, финомическата ессистема

d
, фи-

номическата феносистема
d
, финомическата диспетисистема

d
, финомичес-

ката диспесистема
d
 и финомическата диспасистема

d
; и 

(б) финомическия диспоитингредиент*
d
 (finomic dispoitingredient) [съкра-

тено от и същото като диспоитен финомически ингредиент*
d
 (dispoitical 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен диспозиционен фи-

номически ингредиент*
d
 (functionally-primary dispositionary finomic ingredient)] 

– финомически ингредиент
d
, който е конституиран в диспоитфиномиката и 

всички компоненти на който са финомически диспоити
d
; общо понятие за фи-

номическия диспоидингредиент
d
, финомическия диспиингредиент

d
, финоми-

ческия есингредиент
d
, финомическия феноингредиент

d
, финомическия диспе-

тиингредиент
d
, финомическия диспеингредиент

d
 и финомическия 

диспаингредиент
d
. 

(2) Финомически диспоидпредмет*
d
 (finomic dispoidthing) [съкратено от и 

същото като диспоиден финомически предмет*
d
 (dispoidal finomic thing)] [в 

т.ч. диспоиден финомически обект* (dispoidal finomic object), диспоидна фи-

номическа система* (dispoidal finomic system), диспоиден финомически инг-

редиент* (dispoidal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомическия предмет
d
 от гледна точка на функционално-първичната 

ингредиентна диспозиционна финомическа стратификационност
d
 [към тях се 

числят финомическият диспипредмет
d
, финомическият еспредмет

d
, финоми-

ческият фенопредмет
d
, финомическия диспетипредмет

d
, финомическият 

диспепредмет
d
 и финомическият диспапредмет

d
]; финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически диспоиди
d
; финомически пред-

мет, конституиран в диспоидфиномиката. Той показва наличието на финоми-

ческа стратидиспозиционност (на финомическа диспоидност). 

От своя страна финомическият диспоетпредмет*
d
 (finomic dispoetthing), 

което е същото като финомически диспопредмет*
d
 (finomic dispothing), е общо 

понятие за финомически диспоитпредмет
d
 и финомически диспоидпредмет

d
. 

Други избрани разновидности на финомическия диспоидпредмет са: 

(а) финомическата диспоидсистема*
d
 (finomic dispoidsystem) [съкратено 

от и същото като диспоидна финомическа система*
d
 (dispoidal finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в диспоидфиномиката и 

всички компоненти на която са финомически диспоиди
d
; общо понятие за фи-

номическата дисписистема
d
, финомическата ессистема

d
, финомическата 
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феносистема
d
, финомическата диспетисистема

d
, финомическата диспесис-

тема
d
 и финомическата диспасистема

d
, 

където от своя страна финомическата диспоетсистема*
d
 (finomic 

dispoetsystem) е общо понятие за финомическа диспоитсистема
d
 и финоми-

ческа диспоидсистема
d
, и 

(б) финомическият диспоидингредиент*
d
 (finomic dispoidingredient) [сък-

ратено от и същото като диспоиден финомически ингредиент*
d
 (dispoidal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в дис-

поидфиномиката и всички компоненти на който са финомически диспоиди
d
; 

общо понятие за финомическия диспиингредиент
d
, финомическия есингреди-

ент
d
, финомическия феноингредиент

d
, финомическия диспетиингредиент

d
, 

финомическия диспеингредиент
d
 и финомическия диспаингредиент

d
, 

където от своя страна финомическият диспоетсистема*
d
 (finomic 

dispoetingredient) е общо понятие за финомически диспоитингредиент
d
 и фи-

номическа диспоидингредиент
d
. 

(3) Финомически диспипредмет*
d
 (finomic dispithing) [съкратено от и съ-

щото като диспозитeн финомически предмет*
d
 (dispositive finomic thing)] [в 

т.ч. диспозитен финомически обект* (dispositive finomic object), диспозитна 

финомическа система* (dispositive finomic system), диспозитен финомичес-

ки ингредиент* (dispositive finomic ingredient) и т.н.] – единно понятие за фи-

номически еспредмет
d
 (същностен финомически предмет

d
) и финомически 

фенопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески диспепредмети); финомически еспредмет и финомически фенопредмет 

разглеждани в тяхното цялостно единство; финомически предмет, всички ком-

поненти на който са финомически диспозити
d
; финомически предмет, консти-

туиран в диспифиномиката. Той показва наличието на финомическа диспозит-

ност. Други избрани разновидности на финомическия диспипредмет са: 

(а) финомическата дисписистема*
d
 (finomic dispisystem) [съкратено от и 

същото като диспозитна финомическа система*
d
 (dispositive finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в диспифиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически диспозити
d
; тя е единно понятие за фи-

номическа ессистема
d
 (същностна финомическа система

d
) и финомическа 

феносистема
d
 (феноменна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият диспиингредиент*
d
 (finomic dispiingredient) [съкратено 

от и същото като диспозитен финомически ингредиент*
d
 (dispositive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в диспифино-

миката и всички компоненти на който са финомически диспозити
d
; той е 
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единно понятие за финомически есингредиент
d
 (същностен финомически инг-

редиент
d
) и финомически феноингредиент

d
 (феноменен финомическа ингреди-

ент
d
). 

(4) Финомически еспредмет*
d
 (finomic esthing) [съкратено от и същото ка-

то същностен финомически предмет*
d
 (essential finomic thing)] [в т.ч. същ-

ностен финомически обект* (essential finomic object), същностна финоми-

ческа система* (essential finomic system), същностен финомически ингреди-

ент* (essential finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, всички ком-

поненти на който са финомически същности
d
; финомически предмет, консти-

туиран в есфиномиката. Той показва наличието на финомическа същностност. 

Други избрани разновидности на финомическия еспредмет са: 

(а) финомическата ессистема*
d
 (finomic essystem) [съкратено от и също-

то като същностна финомическа система*
d
 (essential finomic system)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана в есфиномиката и всички компонен-

ти на която са финомически същности
d
; и 

(б) финомическият есингредиент*
d
 (finomic esingredient) [съкратено от и 

същото като същностен финомически ингредиент*
d
 (essential finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в есфиномиката 

и всички компоненти на който са финомически същности
d
. 

(5) Финомически фенопредмет*
d
 (finomic phenothing) [съкратено от и съ-

щото като феноменен финомически предмет*
d
 (phenomenal finomic thing)] [в 

т.ч. феноменен финомически обект* (phenomenal finomic object), феноменна 

финомическа система* (phenomenal finomic system), феноменен финомичес-

ки ингредиент* (phenomenal finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, всички компоненти на който са финомически явления
d
; финомически 

предмет, конституиран във фенофиномиката. Той показва наличието на фино-

мическа феноменност. Други избрани разновидности на финомическия феноп-

редмет са: 

(а) финомическата феносистема*
d
 (finomic phenosystem) [съкратено от и 

същото като феноменна финомическа система*
d
 (phenomenal finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана във фенофиномиката и всич-

ки компоненти на която са финомически явления
d
; и 

(б) финомическият феноингредиент*
d
 (finomic phenoingredient) [съкрате-

но от и същото като феноменен финомически ингредиент*
d
 (phenomenal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран във фе-

нофиномиката и всички компоненти на който са финомически явления
d
. 
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(6) Финомически диспетипредмет*
d
 (finomic dispetithing) [съкратено от и 

същото като диспетитен финомически предмет*
d
 (dispetitive finomic thing)] [в 

т.ч. диспетитен финомически обект* (dispetitive finomic object), диспетит-

на финомическа система* (dispetitive finomic system), диспетитен финоми-

чески ингредиент* (dispetitive finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, всички компоненти на който са финомически диспетити
d
; финомически 

предмет, конституиран в диспетифиномиката. Той показва наличието на фи-

номическа диспетитност. Други избрани разновидности на финомическия дис-

петипредмет са: 

(а) финомическата диспетисистема*
d
 (finomic dispetisystem) [съкратено 

от и същото като диспетитна финомическа система*
d
 (dispetitive finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в диспетифиномика-

та и всички компоненти на която са финомически диспетити
d
; и 

(б) финомическият диспетиингредиент*
d
 (finomic dispetiingredient) [сък-

ратено от и същото като диспетитен финомически ингредиент*
d
 (dispetitive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в дис-

петифиномиката и всички компоненти на който са финомически диспетити
d
. 

(7) Финомически диспепредмет*
d
 (finomic dispething) [съкратено от и съ-

щото като диспозантeн финомически предмет*
d
 (disposantic finomic thing)] [в 

т.ч. диспозантен финомически обект* (disposantic finomic object), диспозан-

тна финомическа система* (disposantic finomic system), диспозантен фино-

мически ингредиент* (disposantic finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за 

финомически еспредмет
d
 (същностен финомически предмет

d
) и финомически 

фенопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески диспепредмети); финомическият диспепредмет или е финомически есп-

редмет, или е финомически фенопредмет; финомически предмет, всички ком-

поненти на който са финомически диспозанти
d
; финомически предмет, конс-

титуиран в диспефиномиката. Той показва наличието на финомическа диспе-

зантност. Други избрани разновидности на финомическия диспепредмет са: 

(а) финомическата диспесистема*
d
 (finomic dispesystem) [съкратено от и 

същото като диспозантна финомическа система*
d
 (disposantic finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в диспефиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически диспозанти
d
; тя е общо понятие за фи-

номическа ессистема
d
 (същностна финомическа система

d
) и финомическа 

феносистема
d
 (феноменна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият диспеингредиент*
d
 (finomic dispeingredient) [съкрате-

но от и същото като диспозантен финомически ингредиент*
d
 (disposantic 
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finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в дис-

пефиномиката и всички компоненти на който са финомически диспозанти
d
; 

той е общо понятие за финомически есингредиент
d
 (същностен финомически 

ингредиент
d
) и финомически феноингредиент

d
 (феноменен финомическа инг-

редиент
d
). 

(8) Финомически диспапредмет*
d
 (finomic dispathing) [съкратено от и съ-

щото като диспозатeн финомически предмет*
d
 (disposatic finomic thing)] [в 

т.ч. диспозатен финомически обект* (disposatic finomic object), диспозатна 

финомическа система* (disposatic finomic system), диспозатен финомически 

ингредиент* (disposatic finomic ingredient) и т.н.] – векторно понятие за фи-

номически еспредмет
d
 (същностен финомически предмет

d
) и финомически 

фенопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески диспепредмети), между които има отношения на определящо и решава-

що в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

d
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от финоми-

чески еспредмет и финомически фенопредмет (от същностен финомически 

предмет и феноменен финомически предмет); финомически предмет, всички 

компоненти на който са финомически диспозати
d
; финомически предмет, кон-

ституиран в диспафиномиката. Той показва наличието на финомическа диспо-

затност. Други избрани разновидности на финомическия диспопредмет са: 

(а) финомическата диспасистема*
d
 (finomic dispasystem) [съкратено от и 

същото като диспозатна финомическа система*
d
 (disposatic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в диспафиномиката и всички 

компоненти на която са финомически диспозати
d
; тя е векторно понятие за 

финомическа ессистема
d
 (същностна финомическа система

d
) и финомическа 

феносистема
d
 (феноменна финомическа система

d
), между които има отноше-

ния на определящо и решаващо в финомиката
d
; двойка от финомическа ессис-

тема и финомическа феносистема; и 

(б) финомическият диспаингредиент*
d
 (finomic dispaingredient) [съкрате-

но от и същото като диспозатен финомически ингредиент*
d
 (disposatic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в диспафино-

миката и всички компоненти на който са финомически диспозати
d
; той е век-

торно понятие за финомически есингредиент
d
 (същностен финомически инг-

редиент
d
) и финомически феноингредиент

d
 (феноменен финомическа ингреди-

ент
d
), между които има отношения на определящо и решаващо в финомика-

та
d
; двойка от финомически есингредиент и финомическа феноингредиент. 
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(9) Финомически диспесипредмет*
d
 (finomic dispesithing) – общо понятие 

за финомически еспредмет
d
 и финомически диспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа диспесисистема*
d
 (finomic dispesisystem) – общо понятие 

за финомическа ессистема
d
 и финомическа диспетисистема

d
, и 

(б) финомически диспесиингредиент*
d
 (finomic dispesiingredient) – общо 

понятие за финомически есингредиент
d
 и финомически диспетиингредиент

d
. 

(10) Финомически диспасипредмет*
d
 (finomic dispasithing) – векторно по-

нятие за финомически еспредмет
d
 и финомически диспетипредмет

d
 (двойка 

от финомически еспредмет и финомически диспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа диспасисистема*
d
 (finomic dispasisystem) – векторно по-

нятие за финомическа ессистема
d
 и финомическа диспетисистема

d
 (двойка от 

финомическа ессистема и финомическа диспетисистема), и 

(б) финомически диспасиингредиент*
d
 (finomic dispasiingredient) – вектор-

но понятие за финомически есингредиент
d
 и финомически диспетиингреди-

ент
d
 (двойка от финомически есингредиент и финомически диспетиингреди-

ент). 

(11) Финомически диспесупредмет*
d
 (finomic dispesuthing) – общо поня-

тие за финомически фенопредмет
d
 и финомически диспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа диспесусистема*
d
 (finomic dispesusystem) – общо поня-

тие за финомическа феносистема
d
 и финомическа диспетисистема

d
, и 

(б) финомически диспесуингредиент*
d
 (finomic dispesuingredient) – общо 

понятие за финомически феноингредиент
d
 и финомически диспетиингреди-

ент
d
. 

(12) Финомически диспасупредмет*
d
 (finomic dispasuthing) – векторно по-

нятие за финомически фенопредмет
d
 и финомически диспетипредмет

d
 (двой-

ка от финомически фенопредмет и финомически диспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа диспасусистема*
d
 (finomic dispasusystem) – векторно по-

нятие за финомическа феносистема
d
 и финомическа диспетисистема

d
 (двой-

ка от финомическа феносистема и финомическа диспетисистема), и 

(б) финомически диспасуингредиент*
d
 (finomic dispasuingredient) – век-

торно понятие за финомически феноингредиент
d
 и финомически диспетиинг-

редиент
d
 (двойка от финомически феноингредиент и финомически диспетиин-

гредиент). 

(13) Финомически диспесепредмет*
d
 (finomic dispesething) – общо понятие 

за финомически еспредмет
d
, финомически фенопредмет

d
 и финомически дис-

петипредмет
d
, в т.ч. 
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(а) финомическа диспесесистема*
d
 (finomic dispesesystem) – общо поня-

тие за финомическа ессистема
d
, финомическа феносистема

d
 и финомическа 

диспетисистема
d
, и 

(б) финомически диспесеингредиент*
d
 (finomic dispeseingredient) – общо 

понятие за финомически есингредиент
d
, финомически феноингредиент

d
 и фи-

номически диспетиингредиент
d
. 

(14) Финомически диспасепредмет*
d
 (finomic dispasething) – векторно по-

нятие за финомически еспредмет
d
, финомически фенопредмет

d
 и финомичес-

ки диспетипредмет
d
 (тройка от финомически еспредмет, финомически феноп-

редмет и финомически диспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа диспасесистема*
d
 (finomic dispaseystem) – векторно по-

нятие за финомическа ессистема
d
, финомическа феносистема

d
 и финомическа 

диспетисистема
d
 (тройка от финомическа ессистема, финомическа феносис-

тема и финомическа диспетисистема), и 

(б) финомически диспасеингредиент*
d
 (finomic dispaseingredient) – век-

торно понятие за финомически есингредиент
d
, финомически феноингредиент

d
 

и финомически диспетиингредиент
d
 (тройка от финомически есингредиент, 

финомически феноингредиент и финомически диспетиингредиент). 

Е. Функционално-органическото прилагане на ингредиентната диспо-

зиционна финомическа стратификационност
d
 към понятието за диспоитфи-

номика поражда следните негови разновидности [т.е. според функционално-

органическата ингредиентна диспозиционна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (functionally-organic ingrediental dispositionary finomic stratificatio-

nality)]: 

(1) диспоитфиномика*
d
 (dispoitfinomy) [съкратено от и същото като дис-

поитна финомика
d
* (dispoidal finomy) и същото като функционално-

органически диспозиционен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

dispositionary finomic thing)] – финомика
ed

, която се изгражда се върху основа-

та на зависимостите между финомическата същност
d
 и финомическото явле-

ние; диспоитфиномиката е общо понятие за разновидностите на типоитфино-

миката от гледна точка на функционално-органическата ингредиентна диспо-

зиционна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят диспоидфи-

номиката
d
 (диспоидната финомика

d
), диспифиномиката

d
 (диспозитната фи-

номика
d
), есфиномиката

d
 (същностната финомика

d
), фенофиномиката

d
 (фе-

номенната финомика
d
), диспетифиномика

d
, диспефиномиката

d
 (диспозант-

ната финомика
d
) и диспафиномиката

d
 (диспозатната финомика

d
)] и еднов-
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ременно с това едно от значенията на функционално-органическата ингреди-

ентна финомическа типичност; тя е финомика, съставена от диспозиционни 

финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически диспо-

ити
d
); 

(2) диспоидфиномика*
d
 (dispoidfinomy) [съкратено от и същото като дис-

поидна финомика
d
* (dispoidal finomy)] – финомика

ed
, която се изгражда се вър-

ху основата на зависимостите между финомическата същност
d
 и финомичес-

кото явление
d
; диспоидфиномиката е общо понятие за разновидностите на ти-

поидфиномиката от гледна точка на функционално-органическата ингредиен-

тна диспозиционна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят 

диспифиномиката
d
 (диспозитната финомика

d
), есфиномиката

d
 (същностна-

та финомика
d
), фенофиномиката

d
 (феноменната финомика

d
), диспетифино-

мика
d
, диспефиномиката

d
 (диспозантната финомика

d
) и диспафиномиката

d
 

(диспозатната финомика
d
)]; тя е финомика, съставена от стратидиспозици-

онни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически 

диспоиди
d
); 

от своя страна диспоетфиномиката*
d
 (finomic dispoetfinomy), което е съ-

щото като диспофиномиката*
d
 (dispofinomy), е общо понятие за диспоитфи-

номика
d
 и диспоидфиномика

d
; 

(3) диспифиномика*
d
 (dispifinomy) [съкратено от и същото като диспозит-

на финомика*
d
 (dispositive finomy)] – единно понятие за есфиномика

d
 (същ-

ностна финомика
d
) и фенофиномика

d
 (феноменна финомика

d
) (определяни 

като диспефиномики); есфиномиката и фенофиномиката разглеждани в тяхно-

то цялостно единство; финомика, съставена от диспозитни финомически пред-

мети
d
 (всички компоненти на които са финомически диспозити

d
); 

(4) есфиномика*
d
 (esfinomy) [съкратено от и същото като същностна фи-

номика
d
* (essential finomy)] – финомика, съставена от същностни финомичес-

ки предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически същности

d
); 

(5) фенофиномика*
d
 (phenofinomy) [съкратено от и същото като феномен-

на финомика*
d
 (phenomenal finomy)] – финомика, съставена от феноменни фи-

номически предмети
d
 (от финомически явления

d
); 

(6) диспетифиномика*
d
 (dispetifinomy) [съкратено от и същото като дис-

петитна финомика*
d
 (dispetitive finomy)] – финомика, съставена от диспе-

титни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически 

диспетити
d
); 

(7) диспефиномика*
d
 (dispefinomy) [съкратено от и същото като диспо-

зантна финомика*
d
 (disposantic finomy)] – общо понятие за есфиномика

d
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(същностна финомика
d
) и фенофиномика

d
 (феноменна финомика

d
) (определя-

ни като диспефиномики); диспефиномиката или е есфиномика, или е фенофи-

номика; финомика, съставена от диспозантни финомически предмети
d
 (всички 

компоненти на които са финомически диспозанти
d
); 

(8) диспафиномика*
d
 (dispafinomy) [съкратено от и същото като диспо-

затна финомика*
d
 (disposatic finomy)] – векторно понятие за есфиномика

d
 

(същностна финомика
d
) и фенофиномика

d
 (феноменна финомика

d
) (определя-

ни като диспефиномики), между които има отношения на определящо и реша-

ващо в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

d
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от есфиноми-

ка и фенофиномика (от същностна финомка и феноменна финомика); финоми-

ка, съставена от диспозатни финомически предмети
d
 (всички компоненти на 

които са финомически диспозати
d
); 

(9) диспесифиномика*
d
 (dispesifinomy) – общо понятие за есфиномика

d
 и 

диспетифиномика
d
; 

(10) диспасифиномика*
d
 (dispasifinomy) – векторно понятие за есфиноми-

ка
d
 и диспетифиномика

d
 (двойка от есфиномика и диспетифиномика); 

(11) диспесуфиномика*
d
 (dispesufinomy) – общо понятие за фенофиноми-

ка
d
 и диспетифиномика

d
; 

(12) диспасуфиномика*
d
 (dispasufinomy) – векторно понятие за фенофи-

номика
d
 и диспетифиномика

d
 (двойка от фенофиномика

d
 и диспетифиномика); 

(13) диспесефиномика*
d
 (dispesefinomy) – общо понятие за есфиномика

d
, 

фенофиномика
d
 и диспетифиномика

d
; 

(14) диспасефиномика*
d
 (dispasefinomy) – векторно понятие за есфиноми-

ка
d
, фенофиномика

d
 и диспетифиномика

d
 (тройка от есфиномика, фенофино-

мика и диспетифиномика). 

Ж. Общото прилагане на ингредиентната диспозиционна финомическа 

стратификационност*
d
 (ingrediental dispositionary finomic stratificationality) 

към понятието за финомически диспоитит поражда следните негови разно-

видности: 

(1) финомически диспоитит*
d
 (finomic dispoitite) [същото като диспозици-

онен финомически предмет*
d
 (dispositionary finomic thing) и като диспоитит-

ностен финомически предмет*
d
 (dispoititenessal finomic thing)] (диспозицион-

на разновидност на типичния финомически предмет) – общо понятие за зна-

ченията на ингредиентна диспозиционна финомическа стратификационност
d
 

(към тях се числят финомическият диспоидит
d
, финомическият диспози-
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тит
ed

, финомическият диспоинтит
d
, финомическият диспоаутет

d
, финоми-

ческият диспетитит
d
, финомическият диспозантит

d
, и финомическият дис-

позатит
d
) и едновременно с това едно от значенията на ингредиентна фино-

мическа типичност
d
; 

(2) финомически диспоидит*
d
 (finomic dispoidite) – общо понятие за зна-

ченията на ингредиентната диспозиционна финомическа стратификацион-

ност
d
 (към тях се числят финомическият диспозитит

d
, финомическият дис-

поинтит
d
, финомическият диспоаутет

d
, финомическият диспетитит

d
, фи-

номическият диспозантит
d
, и финомическият диспозатит

d
), 

където от своя страна финомическият диспоетит*
d
 (finomic dispoetite) е 

общо понятие за финомически диспоитит
d
 и финомически диспоидит

d
; 

(3) финомически диспозитит*
d
 (finomic dispositite) – единно понятие за 

(единство на) финомически диспоинтит
d
 и финомически диспоаутит

d
; 

(4) финомически диспоинтит*
d
 (finomic dispointite) – вътрешна определе-

ност на финомическия предмет; представлява вътрешна страна на финоми-

ческия диспозитит
d
; 

(5) финомически диспоаутет*
d
 (finomic dispoautite) – външна определе-

ност на финомическия предмет; представлява външна страна на финомичес-

кия диспозитит
d
; 

(6) финомически диспетитит*
d
 (finomic dispetitite) – специална (особена) 

определеност на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на транс-

формиране на финомическия диспоинтит
d
 в финомически диспоаутит

d
; той 

съдържа компоненти от финомическия диспоинтит и финомическия диспоа-

утит и представлява специална (междинна) страна на финомическия диспо-

зитит
d
; 

(7) финомически диспозантит*
d
 (finomic disposantite) – общо понятие за 

финомически диспоинтит
d
 и финомически диспоаутит

d
; 

(8) финомически диспозатит*
d
 (finomic disposatite) – векторно понятие за 

финомически диспоинтит
d
 и финомически диспоаутит

d
 (двойка от финоми-

чески диспоинтит и финомически диспоаутит); 

(9) финомически диспосиантит*
d
 (finomic disposiantite) – общо понятие за 

финомически диспоинтит
d
 и финомически диспетитит

d
; 

(10) финомически диспосиатит*
d
 (finomic disposiatite) – векторно понятие 

за финомически диспоинтит
d
 и финомически диспетитит

d
 (двойка от фино-

мически диспоинтит и финомически диспетитит); 

(11) финомически диспосуантит*
d
 (finomic disposuantite) – общо понятие 

за финомически диспоаутит
d
 и финомически диспетитит

d
; 
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(12) финомически диспосуатит*
d
 (finomic disposuatite) – векторно поня-

тие за финомически диспоаутит
d
 и финомически диспетитит

d
 (двойка от фи-

номически диспоаутит и финомически диспетитит); 

(13) финомически диспосантит*
d
 (finomic dispossantite) – общо понятие за 

финомически диспоинтит
d
, финомически диспоаутит

d
 и финомически диспе-

титит
d
; 

(14) финомически диспосатит*
d
 (finomic dispossateite) – векторно понятие 

за финомически диспоинтит
d
, финомически диспоаутит

d
 и финомически дис-

петитит
d
 (тройка от финомически диспоинтит, финомически диспоаутит и 

финомически диспетитит). 
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3.3. Ингредиентна специфичностна финомическа 

стратификационност 

Ингредиентната специфичностна финомическа стратификационност*
d
 

(ingrediental specificitical finomic stratificationality) е първичен ингредиентен 

финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според който 

финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите 

системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според ролята им 

във взаимоотношението между финомическата съдържание
d
 и финомическа-

та форма
d
 в качеството им на стратификационни равнища в типофиномика-

та
d
, общо понятие за които е финомическият специфант

d
. Финомическото 

съдържание е вътрешно състояние (вътрешно-присъщо състояние) на фино-

мическия предмет
d
, а финомическото форма – неговото външно състояние. В 

взаимоотношението помежду им финомическата съдържание е определящо, а 

финомическото форма е решаваща (вж. определящо и решаващо в финомика-

та
d
) за развитието и функционирането на финомическия предмет. Ингредиен-

тната специфичностна финомическа стратификационност е разновидност на 

ингредиентната типоитна финомическа стратификационност
d
 и е частен 

случай на ингредиентната специфичностна субномическа стратификацион-

ност
d
 (S91-D). 

А. Атрибутивното прилагане на ингредиентната специфичностна фи-

номическа стратификационност
d
 към понятието за финомически спецоит по-

ражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутивната ингреди-

ентна специфичностна финомическа стратификационност*
d
 (attributive 

ingrediental specificitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомически спецоит*
d
 (finomic specoite) [същото като атрибутивен 

специфичностен финомически предмет*
d
 (attributive specificitical finomic 

thing) и като спецоитностен финомически предмет*
d
 (specoitenessal finomic 

thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна специ-

фичностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят финоми-

ческият спецоид
d
, финомическият специфит

d
, финомическото съдържание

d
, 

финомическата форма
d
, финомически сиспетит

d
, финомическият спецо-

фант
ed

, и финомическият специфат
d
) и едновременно с това едно от значе-

нията на атрибутивната ингредиентна финомическа типичност
d
; 

(2) финомически спецоид*
d
 (finomic specoid) – общо понятие за значенията 

на атрибутивната ингредиентна специфичностна финомическа стратифи-
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кационност
d
 (към тях се числят финомическият специфит

ed
, финомическото 

съдържание
d
, финомическата форма

d
, финомически сиспетит

d
, финомичес-

кият спецофант
d
, и финомическият специфат

d
), 

където от своя страна финомическият спецоет*
d
 (finomic specoete) е общо 

понятие за финомически спецоит
d
 и финомически спецооид

d
; 

(3) финомически специфит*
d
 (finomic specifite) – единно понятие за 

(единство на) финомическо съдържание
d
 и финомическа форма

d
; 

(4) финомическо съдържание*
d
 (finomic content) – вътрешно състояние на 

финомическия предмет; представлява вътрешна страна на финомическия 

специфит
d
; 

(5) финомическа форма*
d
 (finomic form) – външно състояние на финоми-

ческия предмет; представлява външна страна на финомическия специфит
d
; 

(6) финомически сиспетит*
d
 (finomic sispetite) – специално (особено) със-

тояние на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансформи-

ране на финомическоото съдържание
d
 в финомическа форма

d
; той съдържа 

компоненти от финомическото съдържание и финомическата форма и предс-

тавлява специална (междинна) страна на финомическия специфит
d
; 

(7) финомически специфант*
d
 (finomic specifant) – общо понятие за фино-

мическо съдържание
d
 и финомическа форма

d
; 

(8) финомически специфат*
d
 (finomic specifate) – векторно понятие за фи-

номическа съдържание
d
 и финомическо форма

d
 (двойка от финомическа съ-

държание и финомическо форма); 

(9) финомически специсиант*
d
 (finomic specisiant) – общо понятие за фи-

номическо съдържание
d
 и финомически сиспетит

d
; 

(10) финомически специсиат*
d
 (finomic specisiate) – векторно понятие за 

финомическо съдържание
d
 и финомически сиспетит

d
 (двойка от финомическо 

съдържание и финомически сиспетит); 

(11) финомически специсуант*
d
 (finomic specisuant) – общо понятие за 

финомическа форма
d
 и финомически сиспетит

d
; 

(12) финомически специсуат*
d
 (finomic specisuate) – векторно понятие за 

финомическа форма
d
 и финомически сиспетит

d
 (двойка от финомическа фор-

ма и финомически сиспетит); 

(13) финомически специсант*
d
 (finomic specissant) – общо понятие за фи-

номическо съдържание
d
, финомическа форма

d
 и финомически сиспетит

d
; 

(14) финомически специсат*
d
 (finomic specissate) – векторно понятие за 

финомическо съдържание
d
, финомическа форма

d
 и финомически сиспетит

d
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(тройка от финомическо съдържание, финомическа форма и финомически сис-

петит). 

Б. Атрибутивно-първичното прилагане на ингредиентната специфич-

ностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за спецоит на фи-

номическия предмет поражда следните негови разновидности [т.е. според ат-

рибутивно-първичната ингредиентна специфичностна финомическа стра-

тификационност*
d
 (attributively-primary ingrediental specificitical finomic 

stratificationality)]: 

(1) спецоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specoite) [същото 

като атрибутивно-първичен специфичностен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary specificitical finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна специфичностна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят спецоидът на финомическия пред-

мет
d
, специфитът на финомическия предмет

d
, съдържаниета на финомичес-

кия предмет
d
, формата на финомическия предмет

d
, сиспетитът на финоми-

ческия предмет
d
, специфантът на финомическия предмет

d
 и специфатът на 

финомическия предмет
d
) и едновременно с това едно от значенията на атри-

бутивнато-първичната ингредиентна финомическа типичност
d
, в т.ч. 

(а) спецоит на финомическата система*
d
 (finomic system specoite) [също-

то като атрибутивно-първична специфичностна финомическа система*
d
 

(attributively-primary specificitical finomic system)] – общо понятие за значения-

та на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна специфичностна фи-

номическа стратификационност
d
 (към тях се числят спецоидът на финоми-

ческата система*
d
, специфитът на финомическата система

d
, съдържание-

то на финомическата система
d
, формата на финомическата система

d
, сис-

петитът на финомическата система
d
, специфантът на финомическата 

система
d
 и специфатът на финомическата система

d
) и 

(б) спецоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specoite) 

[същото като атрибутивно-първичен специфичностен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary specificitical finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна специфичностна фи-

номическа стратификационност
d
 (към тях се числят спецоидът на финоми-

ческия ингредиент
d
, специфитът на финомическия ингредиент

d
, съдържани-

ето на финомическия ингредиент
d
, формата на финомическия ингредиент

d
, 

сиспетитът на финомическия ингредшиент
d
, специфантът на финомическия 

ингредиент
d
 и специфатът на финомическия ингредиент

d
); 
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(2) спецоид на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specoid) – общо по-

нятие за значенията на атрибутивно-първичната ингредиентна специфичнос-

тна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят специфитът на 

финомическия предмет
d
, съдържаниета на финомическия предмет

d
, форма-

та на финомическия предмет
d
, сиспетитът на финомическия предмет

d
, спе-

цифантът на финомическия предмет
d
 и специфатът на финомическия пред-

мет
d
), 

където от своя страна спецоетът на финомическия предмет*
d
 (finomic 

thing specoete) е общо понятие за спецоит на финомическия предмет
d
 и спе-

цоид на финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) спецоид на финомическата система*
d
 (finomic system specoid) – общо 

понятие за значенията на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна 

специфичностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят спе-

цифитът на финомическата система
d
, съдържанието на финомическата 

система
d
, формата на финомическата система

d
, сиспетитът на финомичес-

ката система
d
, специфантът на финомическата система

d
 и специфатът на 

финомическата система
d
), 

където от своя страна спецоетът на финомическиата система*
d
 (finomic 

system specoete) е общо понятие за спецоит на финомическата система
d
 и 

спецоид на финомическата система
d
, и 

(б) спецоид на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specoid) – 

общо понятие за значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна спе-

цифичностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят специ-

фитът на финомическия ингредиент
d
, съдържанието на финомическия инг-

редиент
d
, формата на финомическия ингредиент

d
, сиспетитът на финоми-

ческия ингредшиент
d
, специфантът на финомическия ингредиент

d
 и специ-

фатът на финомическия ингредиент
d
), 

където от своя страна спецоетът на финомическия ингредиент*
d
 (finomic 

ingredient specoete) е общо понятие за спецоит на финомическия ингредиент
d
 

и спецоид на финомическия ингредиент
d
; 

(3) специфит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specifite) – един-

но понятие за (единство на) съдържание на финомическия предмет
d
 и форма 

на финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) специфит на финомическата система*
d
 (finomic system specifite) – 

единно понятие за (единство на) съдържание на финомическата система
d
 и 

форма на финомическата система
d
, и 
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(б) специфит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specifite) 

– единно понятие за (единство на) съдържание на финомическия  ингредиент
d
 

и форма на финомическия ингредиент
d
; 

(4) съдържание на финомическия предмет*
d
 (finomic thing content) – вът-

решно състояние на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) съдържание на финомическата система*
d
 (finomic system content) – 

вътрешно състояние на дадена финомическа система, и 

(б) съдържание на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient content) 

– вътрешно състояние на даден финомическия ингредиент; 

(5) форма на финомическия предмет*
d
 (finomic thing form) – външно със-

тояние на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) форма на финомическата система*
d
 (finomic system form) – външно 

състояние на дадена финомическа система, и 

(б) форма на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient) – външно 

състояние на даден финомическия ингредиент; 

(6) сиспетит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sispetite) – специ-

ално състояние на даден финомическия предмет; механизъм на трансформи-

ране на финомическото съдържание
d
 в финомическа форма

d
 като вътрешна и 

външна страна на финомическия специфит
d
, в т.ч. 

(а) сиспетит на финомическата система*
d
 (finomic system sispetite) – 

специално състояние на дадена финомическа система, и 

(б) сиспетит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sispetite) – 

специално състояние на даден финомически ингредиент; 

(7) специфант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specifant) – об-

що понятие за съдържание на финомическия предмет
d
 и форма на финоми-

ческия предмет
d
, в т.ч. 

(а) специфант на финомическата система*
d
 (finomic system specifant) – 

общо понятие за съдържание на финомическата система
d
 и форма на фино-

мическата система
d
, и 

(б) специфант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

specifant) – общо понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
 и 

форма на финомическия ингредиент
d
; 

(8) специфат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specifate) – век-

торно понятие за съдържание на финомическия предмет
d
 и форма на фино-

мическия предмет
d
 (двойка от съдържание на финомическия предмет и форма 

на финомическия предмет), в т.ч. 
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(а) специфат на финомическата система*
ed

 (finomic system specifate) – 

векторно понятие за съдържание на финомическата система
d
 и форма на 

финомическата система
d
 (двойка от съдържание на финомическата система и 

форма на финомическата система), и 

(б) специфат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specifate) 

– векторно понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
 и форма на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от съдържание на финомическия ингреди-

ент и форма на финомическия ингредиент); 

(9) специсиант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specisiant) – 

общо понятие за съдържание на финомическия предмет
d
 и сиспетит на фи-

номическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) специсиант на финомическата система*
d
 (finomic system specisiant) – 

общо понятие за съдържание на финомическата система
d
 и сиспетит на фи-

номическата система
d
, и 

(б) специсиант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient speci-

siant) – общо понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
 и сиспе-

тит на финомическия ингредиент
d
; 

(10) специсиат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specisiat) – век-

торно понятие за съдържание на финомическия предмет
d
 и сиспетит на фи-

номическия предмет
d
 (двойка от съдържание на финомическия предмет

d
 и 

сиспетит на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) специсиат на финомическата система*
d
 (finomic system specisiat) – 

векторно понятие за съдържание на финомическата система
d
 и сиспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от съдържание на финомическата система

d
 

и сиспетит на финомическата система), и 

(б) специсиат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specisiat) 

– векторно понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
 и сиспетит 

на финомическия ингредиент
d
 (двойка от съдържание на финомическия инг-

редиент
d
 и сиспетит на финомическия ингредиент); 

(11) специсуант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specisuant) – 

общо понятие за форма на финомическия предмет
d
 и сиспетит на финоми-

ческия предмет
d
, в т.ч. 

(а) специсуант на финомическата система*
d
 (finomic system specisuant) – 

общо понятие за форма на финомическата система
d
 и сиспетит на финоми-

ческата система
d
, и 
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(б) специсуант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

specisuant) – общо понятие за форма на финомическия ингредиент
d
 и сиспе-

тит на финомическия ингредиент
d
; 

(12) специсуат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specisuat) – век-

торно понятие за форма на финомическия предмет
d
 и сиспетит на финоми-

ческия предмет
d
 (двойка от форма на финомическия предмет

d
 и сиспетит на 

финомическия предмет), в т.ч. 

(а) специсуат на финомическата система*
d
 (finomic system specisuat) – 

векторно понятие за форма на финомическата система
d
 и сиспетит на фи-

номическата система
d
 (двойка от форма на финомическата система

d
 и сиспе-

тит на финомическата система), и 

(б) специсуат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specisuat) 

– векторно понятие за форма на финомическия ингредиент
d
 и сиспетит на 

финомическия ингредиент
d
 (двойка от форма на финомическия ингредиент

d
 и 

сиспетит на финомическия ингредиент); 

(13) специсант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specissant) – 

общо понятие за съдържание на финомическия предмет
d
, форма на финоми-

ческия предмет
d
 и сиспетит на финомическия предмет

d
, в т.ч. 

(а) специсант на финомическата система*
d
 (finomic system specissant) – 

общо понятие за съдържание на финомическата система
d
, форма на фино-

мическата система
d
 и сиспетит на финомическата система

d
, и 

(б) специсант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

specissant) – общо понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
, 

форма на финомическия ингредиент
d
 и сиспетит на финомическия ингреди-

ент
d
; 

(14) специсат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing specissat) – век-

торно понятие за съдържание на финомическия предмет
d
, форма на финоми-

ческия предмет
d
 и сиспетит на финомическия предмет

d
 (тройка от съдържа-

ние на финомическия предмет
d
, форма на финомическия предмет и сиспетит 

на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) специсат на финомическата система*
d
 (finomic system specissat) – 

векторно понятие за съдържание на финомическата система
d
, форма на фи-

номическата система
d
 и сиспетит на финомическата система

d
 (тройка от 

съдържание на финомическата система, форма на финомическата система и 

сиспетит на финомическата система), и 

(б) специсат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient specissat) 

– векторно понятие за съдържание на финомическия ингредиент
d
, форма на 
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финомическия ингредиент
d
 и сиспетит на финомическия ингредиент

d
 (тройка 

от съдържание на финомическия ингредиент, форма на финомическия ингре-

диент и сиспетит на финомическия ингредиент). 

В. Атрибутивно-органическото прилагане на ингредиентната специ-

фичностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за спецоит на 

финомиката поражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутив-

но-органическата ингредиентна специфичностна финомическа стратифика-

ционност*
d
 (attributively-organic ingrediental specificitical finomic stratificatio-

nality)]: 

(1) спецоит на финомиката*
d
 (finomy specoite) [същото като атрибутив-

но-органичен специфичностен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

specificitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна специфичностна финомическа стратификаци-

онност
d
 (към тях се числят спецоидът на финомиката*

d
, специфитът на фи-

номиката
d
, съдържанието на финомиката

d
, формата на финомиката

d
, сис-

петитът на финомиката
d
, специфантът на финомиката

d
 и специфатът на 

финомиката
d
) и едновременно с това едно от значениета на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа типичност
d
;  

(2) спецоид на финомиката*
d
 (finomy specoid) – общо понятие за значени-

ята на атрибутивно-органическата ингредиентна специфичностна финоми-

ческа стратификационност
d
 (към тях се числят специфитът на финомика-

та
d
, съдържанието на финомиката

d
, формата на финомиката

d
, сиспети-

тът на финомиката
d
, специфантът на финомиката

d
 и специфатът на фи-

номиката
d
), 

където от своя страна спецоетът на финомиката*
d
 (finomy specoete) е 

общо понятие за спецоит на финомиката
d
 и спецоид на финомиката

d
; 

(3) специфит на финомиката*
d
 (finomy specifite) – единно понятие за 

(единство на) съдържание на финомиката
d
 и форма на финомиката

d
; 

(4) съдържание на финомиката*
d
 (finomy essence /entity/) – вътрешно 

състояние на дадена финомика; 

(5) форма на финомиката*
d
 (finomy form) – външно състояние на дадена 

финомика; 

(6) сиспетит на финомиката*
d
 (finomy sispetite) – специално състояние 

на дадена финомика; 

(7) специфант на финомиката*
d
 (finomy specifant) – общо понятие за съ-

държание на финомиката
d
 и форма на финомиката

d
; 

86



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

87 

(8) специфат на финомиката*
d
 (finomy specifate) – векторно понятие за 

съдържание на финомиката
d
 и форма на финомиката

d
 (двойка от съдържа-

ние на финомиката и форма на финомическиката); 

(9) специсиант на финомиката*
d
 (finomy specisiant) – общо понятие за 

съдържание на финомиката
d
 и сиспетит на финомиката

d
; 

(10) специсиат на финомиката*
d
 (finomy specisiat) – векторно понятие за 

съдържание на финомиката
d
 и сиспетит на финомиката

d
 (двойка от съдър-

жание на финомиката
d
 и сиспетит на финомиката); 

(11) специсуант на финомиката*
d
 (finomy specisuant) – общо понятие за 

форма на финомиката
d
 и сиспетит на финомиката

d
; 

(12) специсуат на финомиката*
d
 (finomy specisuat) – векторно понятие за 

форма на финомиката
d
 и сиспетит на финомиката

d
 (двойка от форма на фи-

номиката
d
 и сиспетит на финомиката); 

(13) специсант на финомиката*
d
 (finomy specissant) – общо понятие за 

съдържание на финомиката
d
, форма на финомиката

d
 и сиспетит на фино-

миката
d
; 

(14) специсат на финомиката*
d
 (finomy specissat) – векторно понятие за 

съдържание на финомиката
d
, форма на финомиката

d
 и сиспетит на фино-

миката
d
 (тройка от съдържание на финомиката

d
, форма на финомиката и сис-

петит на финомиката). 

Г. Функционалното прилагане на ингредиентната специфичностна 

финомическа стратификационност
d
 към понятието за финомическа спецоит-

ност поражда следните негови разновидности [т.е. според функционалната 

ингредиентна специфичностна финомическа стратификационност*
d
 

(functional ingrediental specificitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомическа спецоитност*
d
 (finomic specoiteness) [същото като функ-

ционалностен специфичностен финомически предмет*
d
 (functionalitical 

specificitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на функционалната 

ингредиентна специфичностна финомическа стратификационност
d
 (към тях 

се числят финомическата спецоидност
d
, финомическата специфитност

d
, 

финомическата съдържателност
d
, финомическата феноменност

d
, финоми-

ческа сиспетитност
d
, финомическата специфантност

d
 и финомическата 

специфатност
d
) и едновременно с това едно от значенията на функционал-

ната ингредиентна финомическа типичност
d
; състояние (положение) на фи-

номическия предмет да е спецоитен финомически предмет; 
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(2) финомическа спецоидност*
d
 (finomic specoidness) – общо понятие за 

значенията на функционалната ингредиентна специфичностна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят финомическата специфитност

d
, 

финомическата съдържателност
d
, финомическата феноменност

d
, финоми-

ческа сиспетитност
d
, финомическата специфантност

d
 и финомическата 

специфатност
d
); състояние (положение) на финомическия предмет да е спе-

цифичностен финомически предмет (същото като спецоиден финомически 

предмет), 

където от своя страна финомическата спецоетност*
d
 (finomic specoet-

ness) е общо понятие за финомическа спецоитност
d
 и финомическа спецо-

идност
d
; 

(3) финомическа специфитност*
d
 (finomic specifiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е специфитен финомически предмет; 

(4) финомическа контентност*
d
 (finomic contentness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е контентен финомически предмет; 

(5) финомическа форменост*
d
 (finomic formness) – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е формен финомически предмет; 

(6) финомическа сиспетитност*
d
 (finomic sispetiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е сиспетитен финомически предмет; 

(7) финомическа специфантност*
d
 (finomic specifantness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е специфантен финомически пред-

мет; 

(8) финомическа специфатност*
d
 (finomic specifatness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е специфатен финомически предмет; 

(9) финомическа специсиантност*
d
 (finomic specisiantness) – общо поня-

тие за финомическа контентност
d
 и финомическа сиспетитност

d
; 

(10) финомическа специсиатност*
d
 (finomic specisiatness) – векторно по-

нятие за финомическа контентност
d
 и финомическа сиспетитност

d
 (двойка 

от финомическа контентност и финомическа сиспетитност); 

(11) финомическа специсуантност*
d
 (finomic specisuantness) – общо поня-

тие за финомическа форменост
d
 и финомическа сиспетитност

d
; 

(12) финомическа специсуатност*
d
 (finomic specisuatness) – векторно по-

нятие за финомическа форменост
d
 и финомическа сиспетитност

d
 (двойка от 

финомическа форменост и финомическа сиспетитност); 

(13) финомическа специсантност*
d
 (finomic specissantness) – общо поня-

тие за финомическа контентност
d
, финомическа форменост

d
 и финомическа 

сиспетитност
d
; 
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(14) финомическа специсатност*
d
 (finomic specissatness) – векторно поня-

тие за финомическа контентност
d
, финомическа форменост

d
 и финомическа 

сиспетитност
d
 (тройка от финомическа контентност, финомическа форме-

ност и финомическа сиспетитност). 

Д. Функционално-първичното прилагане на ингредиентната специ-

фичностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за финоми-

чески спецоитпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според 

функционално-първичната ингредиентна специфичностна финомическа 

стратификационност*
d
 (functionally-primary ingrediental specificitical finomic 

stratificationality)]. 

(1) Финомически спецоитпредмет*
d
 (finomic specoitthing) [съкратено от и 

същото като спецоитен финомически предмет*
d
 (specoitical finomic thing) и 

същото като функционално-първичен специфичностен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary specificitical finomic thing)] [в т.ч. спецоитен финомичес-

ки обект* (specoitical finomic object), спецоитна финомическа система* 

(specoitical finomic system), спецоитен финомически ингредиент* (specoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

предмет
e
 от гледна точка на функционално-първичната ингредиентна специ-

фичностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят финоми-

ческият спецоидпредмет
d
, финомическият специпредмет

d
, финомическият 

коеспредмет
d
, финомическият фопредмет

d
, финомическият сиспетип-

редмет
d
, финомическият спецепредмет

d
 и финомическият спецапредмет

d
] и 

едновременно с това едно от значенията на функционално-първичната ингре-

диентна финомическа типичност
d
; финомически предмет, всички компоненти 

на който са финомически спецоити
d
; финомически предмет, конституиран в 

спецоитфиномиката. Той показва наличието на финомическа спецоитност. 

Други избрани разновидности на финомическия спецоитпредмет са: 

(а) финомическата спецоитсистема*
d
 (finomic specoitsystem) [съкратено 

от и същото като спецоитна финомическа система*
d
 (specoitical finomic 

system) и същото като функционално-първична специфичностна финомическа 

система*
d
 (functionally-primary specificitical finomic system)] – финомическа 

система
d
, която е конституирана в спецоитфиномиката и всички компоненти 

на която са финомически спецоити
d
; общо понятие за финомическата спецо-

идсистема
d
, финомическата специсистема

d
, финомическата косистема

d
, фи-

номическата фосистема
d
, финомическата сиспетисистема

d
, финомическата 

спецесистема
d
 и финомическата спецасистема

d
; и 
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(б) финомическият спецоитингредиент*
d
 (finomic specoitingredient) [сък-

ратено от и същото като спецоитен финомически ингредиент*
d
 (specoitical 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен специфичностен фи-

номически ингредиент*
d
 (functionally-primary specificitical finomic ingredient)] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в спецоитфиномиката и 

всички компоненти на който са финомически спецоити
d
; общо понятие за фи-

номическия спецоидингредиент
d
, финомическия специингредиент

d
, финоми-

ческия коингредиент
d
, финомическия фоингредиент

d
, финомическият сиспе-

тиингредиент
d
, финомическия спецеингредиент

d
 и финомическия 

спецаингредиент
d
. 

(2) Финомически спецоидпредмет*
d
 (finomic specoidthing) [съкратено от и 

същото като спецоиден финомически предмет*
d
 (specoidal finomic thing)] [в 

т.ч. спецоиден финомически обект* (specoidal finomic object), спецоидна фи-

номическа система* (specoidal finomic system), спецоиден финомически инг-

редиент* (specificitical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на финомическия предмет
e
 от гледна точка на функционално-

първичната ингредиентна специфичностна финомическа стратификацион-

ност
d
 [към тях се числят финомическият специпредмет

d
, финомическият ко-

еспредмет
d
, финомическият фопредмет

d
, финомическият сиспетипредмет

d
, 

финомическият спецепредмет
d
 и финомическият спецапредмет

d
]; финоми-

чески предмет, всички компоненти на който са финомически спецоиди
d
; фино-

мически предмет, конституиран в спецоидфиномиката. Той показва наличието 

на финомическа стратиспецифичност (на финомическа спецоидност). 

От своя страна финомическият спецоетпредмет*
d
 (finomic specoetthing), 

което е същото като финомически спецопредмет*
d
 (finomic specothing), е общо 

понятие за финомически спецоитпредмет
d
 и финомически спецоидпредмет

d
. 

Други избрани разновидности на финомическия спецоидпредмет са: 

(а) финомическата спецоидсистема*
d
 (finomic specoidsystem) [съкратено 

от същото като спецоидна финомическа система*
d
 (specoidal finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в спецоидфиномиката и всички 

компоненти на която са финомически спецоиди
d
; общо понятие за финомичес-

ката специсистема
d
, финомическата косистема

d
, финомическата фосисте-

ма
d
,финомическата сиспетисистема

d
, финомическата спецесистема

d
 и фи-

номическата спецасистема
d
, 

където от своя страна финомическата спецоетсистема*
d
 (finomic 

specoetsystem) е общо понятие за финомическа спецоитсистема
d
 и финоми-

ческа спецоидсистема
d
, и 
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(б) финомическият спецоидингредиент*
d
 (finomic specoidingredient) [сък-

ратено от и същото като спецоиден финомически ингредиент*
d
 (specoidal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в спе-

цоидфиномиката и всички компоненти на който са финомически спецоиди
d
; 

общо понятие за финомическия специингредиент
d
, финомическия коингреди-

ент
d
, финомическия фоингредиент

d
, финомическият сиспетиингредиент

d
, 

финомическия спецеингредиент
d
 и финомическия спецаингредиент

d
, 

където от своя страна финомическият спецоетингредиент*
d
 (finomic 

specoetingredient) е общо понятие за финомически спецоитингредиент
d
 и фи-

номически спецоидингредиент
d
. 

(3) Финомически специпредмет*
d
 (finomic specithing) [съкратено от и съ-

щото като специфитeн финомически предмет*
d
 (specifitive finomic thing)] [в 

т.ч. специфитен финомически обект* (specifitive finomic object), специфит-

на финомическа система* (specifitive finomic system), специфитен финоми-

чески ингредиент* (specifitive finomic ingredient) и т.н.] – единно понятие за 

финомически копредмет
d
 (контентен финомически предмет

d
) и финомически 

фенопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески спецепредмети); финомически копредмет и финомически фопредмет 

разглеждани в тяхното цялостно единство; финомически предмет, всички ком-

поненти на който са финомически специфити
d
; финомически предмет, консти-

туиран в специфиномиката. Той показва наличието на финомическа специ-

фитност. Други избрани разновидности на финомическия специпредмет са: 

(а) финомическата специсистема*
d
 (finomic specisystem) [съкратено от и 

същото като специфитна финомическа система*
d
 (specifitive finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в специфиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически специфити
d
; тя е единно понятие за фи-

номическа косистема
d
 (контентна финомическа система

d
) и финомическа 

фосистема
d
 (феноменна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият специингредиент*
d
 (finomic speciingredient) [съкратено 

от и същото като специфитен финомически ингредиент*
d
 (specifitive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в специфино-

миката и всички компоненти на който са финомически специфити
d
; той е 

единно понятие за финомически коингредиент
d
 (контентен финомически инг-

редиент
d
) и финомически фоингредиент

d
 (феноменен финомическа ингреди-

ент
d
). 

(4) Финомически копредмет*
d
 (finomic cothing) [съкратено от и същото 

като контентен финомически предмет*
d
 (contensive finomic thing)] [в т.ч. съ-
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държателен финомически обект* (contensive finomic object), съдържателна 

финомическа система* (contensive finomic system), съдържателен финоми-

чески ингредиент* (contensive finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, всички компоненти на който са финомически съдържаниеяи
d
; финоми-

чески предмет, конституиран в кофиномиката. Той показва наличието на фи-

номическа съдържателност. Други избрани разновидности на финомическия 

копредмет са: 

(а) финомическата косистема*
d
 (finomic cosystem) [съкратено от и също-

то като контентна финомическа система*
d
 (contensive finomic system)] – фи-

номическа система
e
, която е конституирана в кофиномиката и всички компо-

ненти на която са финомически съдържания
d
; и 

(б) финомическият коингредиент*
d
 (finomic coingredient) [съкратено от и 

същото като контентен финомически ингредиент*
d
 (contensive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в кофиномиката 

и всички компоненти на който са финомически съдържания
d
. 

(5) Финомически фопредмет*
d
 (finomic fothing) [съкратено от и същото 

като формен финомически предмет*
d
 (formnessal finomic thing)] [в т.ч. формен 

финомически обект* (formnessal finomic object), формена финомическа сис-

тема* (formnessal finomic system), формен финомически ингредиент* 

(formnessal finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, всички компо-

ненти на който са финомически форми
d
; финомически предмет, конституиран 

във фофиномиката. Той показва наличието на финомическа форменост. Други 

избрани разновидности на финомическия фопредмет са: 

(а) финомическата фосистема*
d
 (finomic fosystem) [съкратено от и също-

то като формена финомическа система*
d
 (formnessal finomic system)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана във фофиномиката и всички компо-

ненти на която са финомически форми
d
; и 

(б) финомическият фоингредиент*
d
 (finomic foingredient) [съкратено от и 

същото като формен финомически ингредиент*
d
 (formnessal finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран във фофиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически форми
d
. 

(6) Финомически сиспетипредмет*
d
 (finomic sispetithing) [съкратено от и 

същото като сиспетитен финомически предмет*
d
 (sispetitive finomic thing)] [в 

т.ч. сиспетитен финомически обект* (sispetitive finomic object), сиспетит-

на финомическа система* (sispetitive finomic system), сиспетитен финоми-

чески ингредиент* (sispetitive finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, всички компоненти на който са финомически сиспетити
d
; финомически 
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предмет, конституиран в сиспетифиномиката. Той показва наличието на фи-

номическа сиспетитност. Други избрани разновидности на финомическия сис-

петипредмет са: 

(а) финомическата сиспетисистема*
d
 (finomic sispetisystem) [съкратено 

от и същото като сиспетитна финомическа система*
d
 (sispetitive finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в сиспетифиномика-

та и всички компоненти на която са финомически сиспетити
d
; и 

(б) финомическият сиспетиингредиент*
d
 (finomic sispetiingredient) [сък-

ратено от и същото като сиспетитен финомически ингредиент*
d
 (sispetitive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сиспе-

тифиномиката и всички компоненти на който са финомически сиспетити
d
. 

(7) Финомически спецепредмет*
d
 (finomic specething) [съкратено от и съ-

щото като специфантeн финомически предмет*
d
 (specifantic finomic thing)] [в 

т.ч. специфантен финомически обект* (specifantic finomic object), специ-

фантна финомическа система* (specifantic finomic system), специфантен 

финомически ингредиент* (specifantic finomic ingredient) и т.н.] – общо поня-

тие за финомически копредмет
d
 (контентен финомически предмет

d
) и фино-

мически фопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като 

финомически спецепредмети); финомическият спецепредмет или е финоми-

чески копредмет, или е финомически фопредмет; финомически предмет, всич-

ки компоненти на който са финомически специфанти
d
; финомически предмет, 

конституиран в спецефиномиката. Той показва наличието на финомическа 

спецефантност. Други избрани разновидности на финомическия спецепредмет 

са: 

(а) финомическата спецесистема*
d
 (finomic specesystem) [съкратено от и 

същото като специфантна финомическа система*
d
 (specifantic finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в спецефиномиката  

и всички компоненти на която са финомически специфанти
d
; тя е общо поня-

тие за финомическа косистема
d
 (контентна финомическа система

d
) и фино-

мическа фосистема
d
 (феноменна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият спецеингредиент*
d
 (finomic speceingredient) [съкрате-

но от и същото като специфантен финомически ингредиент*
d
 (specifantic 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в спе-

цефиномиката и всички компоненти на който са финомически специфанти
d
; 

той е общо понятие за финомически коингредиент
d
 (контентен финомически 

ингредиент
d
) и финомически фоингредиент

d
 (феноменен финомическа ингре-

диент
d
). 
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(8) Финомически спецапредмет*
d
 (finomic specathing) [съкратено от и съ-

щото като специфатeн финомически предмет*
d
 (specifatic finomic thing)] [в 

т.ч. специфатен финомически обект* (specifatic finomic object), специфатна 

финомическа система* (specifatic finomic system), специфатен финомичес-

ки ингредиент* (specifatic finomic ingredient) и т.н.] – векторно понятие за 

финомически копредмет
d
 (контентен финомически предмет

d
) и финомически 

фопредмет
d
 (феноменен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески спецепредмети), между които има отношения на определящо и решава-

що в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

e
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от финоми-

чески копредмет и финомически фопредмет (от контентен финомически пред-

мет и феноменен финомически предмет); финомически предмет, конституиран 

в спецафиномиката. Той показва наличието на финомическа специфатност. 

Други избрани разновидности на финомическия спецапредмет са: 

(а) финомическата спецасистема*
d
 (finomic specasystem) [съкратено от и 

същото като специфатна финомическа система*
d
 (specifatic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в спецафиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически специфати
d
; тя е векторно понятие за 

финомическа косистема
d
 (контентна финомическа система

d
) и финомическа 

фосистема
d
 (феноменна финомическа система

d
), между които има отношения 

на определящо и решаващо в финомиката
d
; двойка от финомическа косистема 

и финомическа фосистема; и 

(б) финомическият спецаингредиент*
d
 (finomic specaingredient) [съкрате-

но от и същото като специфатен финомически ингредиент*
d
 (specifatic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в спецафино-

миката и всички компоненти на който са финомически специфати
d
; той е век-

торно понятие за финомически коингредиент
d
 (контентен финомически инг-

редиент
d
) и финомически фоингредиент

d
 (феноменен финомическа ингреди-

ент
d
), между които има отношения на определящо и решаващо в финомика-

та
d
; двойка от финомически коингредиент и финомическа фоингредиент. 

(9) Финомически спецесипредмет*
d
 (finomic specesithing) – общо понятие 

за финомически копредмет
d
 и финомически сиспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа спецесисистема*
d
 (finomic specesisystem) – общо понятие 

за финомическа косистема
d
 и финомическа сиспетисистема

d
, и 

(б) финомически спецесиингредиент*
d
 (finomic specesiingredient) – общо 

понятие за финомически коингредиент
d
 и финомически сиспетиингредиент

d
. 

94



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

95 

(10) Финомически спецасипредмет*
d
 (finomic specasithing) – векторно по-

нятие за финомически копредмет
d
 и финомически сиспетипредмет

d
 (двойка 

от финомически копредмет и финомически сиспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа спецасисистема*
d
 (finomic specasisystem) – векторно по-

нятие за финомическа косистема
d
 и финомическа сиспетисистема

d
 (двойка от 

финомическа косистема и финомическа сиспетисистема), и 

(б) финомически спецасиингредиент*
d
 (finomic specasiingredient) – век-

торно понятие за финомически коингредиент
d
 и финомически сиспетиингре-

диент
d
 (двойка от финомически коингредиент и финомически сиспетиингре-

диент). 

(11) Финомически спецесупредмет*
d
 (finomic specesuthing) – общо поня-

тие за финомически фопредмет
d
 и финомически сиспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа спецесусистема*
d
 (finomic specesusystem) – общо поня-

тие за финомическа фосистема
d
 и финомическа сиспетисистема

d
, и 

(б) финомически спецесуингредиент*
d
 (finomic specesuingredient) – общо 

понятие за финомически фоингредиент
d
 и финомически сиспетиингредиент

d
. 

(12) Финомически спецасупредмет*
d
 (finomic specasuthing) – векторно по-

нятие за финомически фопредмет
d
 и финомически сиспетипредмет

d
 (двойка 

от финомически фопредмет и финомически сиспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа спецасусистема*
d
 (finomic specasusystem) – векторно по-

нятие за финомическа фосистема
d
 и финомическа сиспетисистема

d
 (двойка 

от финомическа фосистема и финомическа сиспетисистема), и 

(б) финомически спецасуингредиент*
d
 (finomic specasuingredient) – век-

торно понятие за финомически фоингредиент
d
 и финомически сиспетиингре-

диент
d
 (двойка от финомически фоингредиент и финомически сиспетиингре-

диент). 

(13) Финомически спецесепредмет*
d
 (finomic specesething) – общо поня-

тие за финомически копредмет
d
, финомически фопредмет

d
 и финомически 

сиспетипредмет
d
, в т.ч. 

(а) финомическа спецесесистема*
d
 (finomic specesesystem) – общо поня-

тие за финомическа косистема
d
, финомическа фосистема

d
 и финомическа 

сиспетисистема
d
, и 

(б) финомически спецесеингредиент*
d
 (finomic speceseingredient) – общо 

понятие за финомически коингредиент
d
, финомически фоингредиент

d
 и фино-

мически сиспетиингредиент
d
. 

(14) Финомически спецасепредмет*
d
 (finomic specasething) – векторно по-

нятие за финомически копредмет
d
, финомически фопредмет

d
 и финомически 
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сиспетипредмет
d
 (тройка от финомически копредмет, финомически фоп-

редмет и финомически сиспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа спецасесистема*
d
 (finomic specaseystem) – векторно по-

нятие за финомическа косистема
d
, финомическа фосистема

d
 и финомическа 

сиспетисистема
d
 (тройка от финомическа косистема, финомическа фосистема 

и финомическа сиспетисистема), и 

(б) финомически спецасеингредиент*
d
 (finomic specaseingredient) – век-

торно понятие за финомически коингредиент
d
, финомически фоингредиент

d
 и 

финомически сиспетиингредиент
d
 (тройка от финомически коингредиент, фи-

номически фоингредиент и финомически сиспетиингредиент). 

Е. Функционално-органическото прилагане на ингредиентната спе-

цифичностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за спецо-

итфиномика поражда следните негови разновидности [т.е. според функционал-

но-органическата ингредиентна специфичностна финомическа 

стратификационност*
d
 (functionally-organic ingrediental specificitical finomic 

stratificatio-nality)]: 

(1) спецоитфиномика*
d
 (specoidfinomy) [съкратено от и същото като спе-

цоитна финомика*
d
 (specoitical finomy)] и същото като функционално-

органически специфичностен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

specificitical finomic thing) – финомика
ed

, която се изгражда се върху основата 

на зависимостите между финомическото съдържание
ed

 и финомическата 

форма; спецоитфиномиката е общо понятие за разновидностите на типоитфи-

номиката от гледна точка на функционално-органическата ингредиентна спе-

цифичностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят спецо-

идфиномиката
d
 (специфичностна финомика

d
), специфиномиката

d
 (специ-

фитната финомика
d
), кофиномиката

d
 (контентната финомика

d
), фофино-

миката
d
 (формената финомика

d
), сиспетифиномика

d
 (сиспетитна финоми-

ка
d
), спецефиномиката

d
 (специфантната финомика

d
) и спецафиномиката

d
 

(специфатната финомика
d
)] и едновременно с това едно от значенията на 

функционално-органическата ингредиентна финомическа типичност
d
; тя е 

финомика, съставена от спецоитни финомически предмети
d
 (всички компо-

ненти на които са финомически спецоити
d
); 

(2) спецоидфиномика*
d
 (specoidfinomy) [съкратено от и същото като спе-

цоидна финомика*
d
 (specoidal finomy)] – финомика

ed
, която се изгражда се 

върху основата на зависимостите между финомическото съдържание
ed

 и фи-

номическата форма; спецоидфиномиката е общо понятие за разновидностите 
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на типоидфиномиката от гледна точка на функционално-органическата ингре-

диентна специфичностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се 

числят специфиномиката
d
 (специфитната финомика

d
), кофиномиката

d
 (кон-

тентната финомика
d
), фофиномиката

d
 (формената финомика

d
), сиспети-

финомика
d
 (сиспетитна финомика

d
), спецефиномиката

d
 (специфантната 

финомика
d
) и спецафиномиката

d
 (специфатната финомика

d
)]; тя е финомика, 

съставена от спеццифичностни финомически предмети
d
 (всички компоненти 

на които са финомически спецоиди
d
); 

от своя страна спецоетфиномиката*
d
 (finomic specoetfinomy), което е съ-

щото като спецофиномиката*
d
 (specofinomy), е общо понятие за спецоитфи-

номика
d
 и спецоидфиномика

d
; 

(3) специфиномика*
d
 (specifinomy) [съкратено от и същото като специ-

фитна финомика*
d
 (specifitive finomy)] – единно понятие за кофиномика

d
 

(контентна финомика
d
) и фофиномика

d
 (формена финомика

d
) (определяни 

като спецефиномики); кофиномиката и фофиномиката разглеждани в тяхното 

цялостно единство; финомика, съставена от специфитни финомически пред-

мети
d
 (всички компоненти на които са финомически специфити

d
); 

(4) кофиномика*
d
 (cofinomy) [съкратено от и същото като контентна фи-

номика*
d
 (conensive finomy)] – финомика, съставена от контентни финоми-

чески предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически съдържани-

я
ed

); 

(5) фофиномика*
d
 (fofinomy) [съкратено от и същото като формена фино-

мика*
d
 (formnessal finomy)] – финомика, съставена от формени финомически 

предмети
d
 (от финомически явления

d
); 

(6) сиспетифиномика*
d
 (sispetifinomy) [съкратено от и същото като сис-

петитна финомика*
d
 (sispetitive finomy)] – финомика, съставена от сиспетит-

ни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически сис-

петити
d
); 

(7) спецефиномика*
d
 (specefinomy) [съкратено от и същото като специ-

фантна финомика*
d
 (specifantic finomy)] – общо понятие за кофиномика

d
 

(контентна финомика
d
) и фофиномика

d
 (формена финомика

d
) (определяни 

като спецефиномики); спецефиномиката или е кофиномика, или е фофиноми-

ка; финомика, съставена от специфантни финомически предмети
d
 (всички 

компоненти на които са финомически специфанти
d
); 

(8) спецафиномика*
d
 (specafinomy) [съкратено от и същото като специ-

фатна финомика*
d
 (specifatic finomy)] – векторно понятие за кофиномика

d
 

(контентна финомика
d
) и фофиномика

d
 (формена финомика

d
) (определяни 
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като спецефиномики), между които има отношения на определящо и решаващо 

в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

e
 (двус-

тепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от кофиномика и 

фофиномика (от контентна финомка и формена финомика); финомика, съста-

вена от специфатни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са 

финомически специфати
d
); 

(9) спецесифиномика*
d
 (specesifinomy) – общо понятие за кофиномика

d
 и 

сиспетифиномика
d
; 

(10) спецасифиномика*
d
 (specasifinomy) – векторно понятие за кофиноми-

ка
d
 и сиспетифиномика

d
 (двойка от кофиномика и сиспетифиномика); 

(11) спецесуфиномика*
d
 (specesufinomy) – общо понятие за фофиномика

d
 

и сиспетифиномика
d
; 

(12) спецасуфиномика*
d
 (specasufinomy) – векторно понятие за фофино-

мика
d
 и сиспетифиномика

d
 (двойка от фофиномика

d
 и сиспетифиномика); 

(13) спецесефиномика*
d
 (specesefinomy) – общо понятие за кофиномика

d
, 

фофиномика
d
 и сиспетифиномика

d
; 

(14) спецасефиномика*
d
 (specasefinomy) – векторно понятие за кофиноми-

ка
d
, фофиномика

d
 и сиспетифиномика

d
 (тройка от кофиномика, фофиномика и 

сиспетифиномика). 

Ж. Общото прилагане на ингредиентната специфичностна финомичес-

ка стратификационност*
d
 (ingrediental specificitical finomic stratificationality) 

към понятието за финомически спецоитит поражда следните негови разно-

видности: 

(1) финомически спецоитит*
d
 (finomic specoitite) [същото като специфич-

ностен финомически предмет*
d
 (attributive specificitical finomic thing) и като 

спецоититностен финомически предмет*
d
 (specoititenessal finomic thing)] 

(специфичностна разновидност на типичния финомически предмет) – общо 

понятие за значенията на ингредиентна специфичностна финомическа стра-

тификационност
d
 (към тях се числят финомическият спецоидит

d
, финоми-

ческият специфитит
d
, финомическият спецоинтит

d
, финомическият спецоа-

утит
d
, финомически сиспетитит

d
, финомическият спецофантит

d
, и фино-

мическият специфатит
d
) и едновременно с това едно от значенията на инг-

редиентна финомическа типичност
d
; 

(2) финомически спецоидит*
d
 (finomic specoidite) – общо понятие за зна-

ченията на ингредиентна специфичностна финомическа стратификацион-

ност
d
 (към тях се числят финомическият специфитит

d
, финомическият спе-
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цоинтит
d
, финомическият спецоаутит

d
, финомически сиспетитит

d
, фино-

мическият спецофантит
d
, и финомическият специфатит

d
), 

където от своя страна финомическият спецооетит*
d
 (finomic specoetite) е 

общо понятие за финомически спецоитит
d
 и финомически спецоидит

d
; 

(3) финомически специфитит*
d
 (finomic specifitite) – единно понятие за 

(единство на) финомически спецоинтит
d
, финомически спецоаутит

d
; 

(4) финомически спецоинтит*
d
 (finomic specointite) – вътрешно състояние 

на финомическия предмет; представлява вътрешна страна на финомическия 

специфитит
d
; 

(5) финомически спецоаутит*
d
 (finomic specoautite) – външно състояние 

на финомическия предмет; представлява външна страна на финомическия 

спецофитит
d
; 

(6) финомически сиспетитит*
d
 (finomic sispetitite) – специално (особено) 

състояние на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансфор-

миране на финомическия спецоинтит
d
 в финомически спецоаутит

d
; той съ-

държа компоненти от финомическия спецоинтит и финомически спецоаутит и 

представлява специална (междинна) страна на финомическия специфитит
d
; 

(7) финомически специфантит*
d
 (finomic specifantite) – общо понятие за 

финомически спецоинтит
d
 и финомически спецоаутит

d
; 

(8) финомически специфатит*
d
 (finomic specifatite) – векторно понятие за 

финомически спецоинтит
d
 и финомически спецоаутит

d
 (двойка от финоми-

чески спецоинтит и финомически спецоаутит); 

(9) финомически специсиант*
d
 (finomic specisiantite) – общо понятие за 

финомически спецоинтит
d
 и финомически сиспетитит

d
; 

(10) финомически специсиатит*
d
 (finomic specisiatite) – векторно понятие 

за финомически спецоинтит
d
 и финомически сиспетитит

d
 (двойка от фино-

мически спецоинтит и финомически сиспетитит); 

(11) финомически специсуантит*
d
 (finomic specisuantite) – общо понятие 

за финомически спецоаутит
d
 и финомически сиспетитит

d
; 

(12) финомически специсуатит*
d
 (finomic specisuatite) – векторно понятие 

за финомически спецоаутит
d
 и финомически сиспетитит

d
 (двойка от фино-

мически спецоаутит и финомически сиспетитит); 

(13) финомически специсантит*
d
 (finomic specissantite) – общо понятие за 

финомически спецоинтит
d
, финомически спецоаутит

d
 и финомически сиспе-

тит
d
; 

(14) финомически специсатит*
d
 (finomic specissatite) – векторно понятие 

за финомически спецоинтит
d
, финомически спецоаутит

d
 и финомически сис-
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петит
d
 (тройка от финомически спецоинтит, и финомически спецоаутит и 

финомически сиспетит). 
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3.4. Ингредиентна сустантивностна финомическа 

стратификационност 

Ингредиентната сустантивностна финомическа стратификацион-

ност*
d
 (ingrediental sustantivitical finomic stratificationality) е първичен ингреди-

ентен финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според 

който финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финоми-

ческите системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според 

ролята им във взаимоотношението между финомическата субстанция
d
 и фи-

номическата суперстанта
d
 в качеството им на стратификационни равнища в 

типофиномиката, общо понятие за които е финомическият сустант
d
. Фино-

мическата субстанция е вътрешно същество /основание/ (вътрешно-присъщо 

същество) на финомическия предмет
d
, а финомическото суперстанта – негово-

то външно същество /основание/. В взаимоотношението помежду им фино-

мическата субстанция е определяща, а финомическото суперстанта е решава-

ща (вж. определящо и решаващо в финомиката
d
) за развитието и функциони-

рането на финомическия предмет. Ингредиентната сустантивностна финоми-

ческа стратификационност е разновидност на ингредиентната типоитна фи-

номическа стратификационност
d
 и е частен случай на ингредиентната сус-

тантивностна субномическа стратификационност
d
 (S91-D). 

А. Атрибутивното прилагане на ингредиентната сустантивностна фи-

номическа стратификационност
d
 към понятието за финомически сустоит по-

ражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутивната ингреди-

ентна сустантивностна финомическа стратификационност*
d
 (attributive 

ingrediental sustantivitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомически сустоит*
d
 (finomic sustoite) [същото като атрибутивен 

сустантивностен финомически предмет*
d
 (attributive sustantivitical finomic 

thing) и като сустоитностен финомически предмет*
d
 (sustoititenessal finomic 

thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивната ингредиентна сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят фи-

номическият сустоид
d
, финомическият сустит

d
, финомическата субстанци-

я
d
, финомическата суперстанта

d
, финомически суспетит

d
, финомическият 

сустант
d
, и финомическият сустат

d
) и едновременно с това едно от значе-

нията на атрибутивната ингредиентна финомическа типичност
d
; 

(2) финомически сустоид*
d
 (finomic sustoid) – общо понятие за значенията 

на атрибутивната ингредиентна сустантивностна финомическа стратифи-
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кационност
d
 (към тях се числят финомическият сустит

d
, финомическата 

субстанция
d
, финомическата суперстанта

d
, финомически суспетит

d
, фино-

мическият сустант
d
, и финомическият сустат

d
), 

където от своя страна финомическият сустооет*
d
 (finomic sustoete) е об-

що понятие за финомически сустоит
d
 и финомически сустид

d
; 

(3) финомически сустит*
d
 (finomic sustite) – единно понятие за (единство 

на) финомическа субстанция
d
 и финомическа суперстанта

d
; 

(4) финомическа субстанция*
d
 (finomic substance) – вътрешно същество на 

финомическия предмет; представлява вътрешна страна на финомическия 

сустит
d
; 

(5) финомическо суперстанта*
d
 (finomic superstant) – външно същество на 

финомическия предмет; представлява външна страна на финомическия сус-

тит
d
; 

(6) финомически суспетит*
d
 (finomic suspetite) – специално (особено) съ-

щество на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансформи-

ране на финомическата субстнация
d
 в финомическа супепрстанта

d
; той съ-

държа компоненти от финомическата субстанция и финомическата суперстан-

та и представлява специална (междинна) страна на финомическия сустит
ed

; 

(7) финомически сустант*
d
 (finomic sustant) – общо понятие за финоми-

ческа субстанция
d
 и финомическа суперстанта

ed
; 

(8) финомически сустат*
d
 (finomic sustate) – векторно понятие за фино-

мическа субстанция
d
 и финомическа суперстанта

d
 (двойка от финомическа 

субстанция и финомическа суперстанта); 

(9) финомически сустасиант*
d
 (finomic sustasiant) – общо понятие за фи-

номическа субстанция
d
 и финомически суспетит

d
; 

(10) финомически сустасиат*
d
 (finomic sustasiate) – векторно понятие за 

финомическа субстанция
d
 и финомически суспетит

d
 (двойка от финомическа 

субстанция и финомически суспетит); 

(11) финомически сустасуант*
d
 (finomic sustasuant) – общо понятие за 

финомическа суперстанта
d
 и финомически суспетит

d
; 

(12) финомически сустасуат*
d
 (finomic sustasuate) – векторно понятие за 

финомическа суперстанта
d
 и финомически суспетит

d
 (двойка от финомичес-

ка суперстанта и финомически суспетит); 

(13) финомически сустасант*
d
 (finomic sustassant) – общо понятие за фи-

номическа субстанция
d
, финомическа суперстанта

d
 и финомически суспе-

тит
d
; 

102



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

103 

(14) финомически сустасат*
d
 (finomic sustassate) – векторно понятие за 

финомическа субстанция
d
, финомическа суперстанта

d
 и финомически суспе-

тит
d
 (тройка от финомическа субстанция, финомическа суперстанта и фино-

мически суспетит). 

Б. Атрибутивно-първичното прилагане на ингредиентната сустан-

тивностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за сустоит на 

финомическия предмет поражда следните негови разновидности [т.е. според 

атрибутивно-първичната ингредиентна сустантивностна финомическа 

стратификационност*
d
 (attributively-primary ingrediental sustantivitical finomic 

stratificationality)]: 

(1) сустоит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustoite) [същото 

като атрибутивно-първичен сустантивностен финомически предмет*
d
 

(attributively-primary sustantivitical finomic thing)] – общо понятие за значенията 

на атрибутивно-първичната ингредиентна сустантивностна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят сустоидът на финомическия пред-

мет
d
, суститът на финомическия предмет

d
, субстанцията на финомическия 

предмет
d
, суперстантата на финомическия предмет

d
, суспетитът на фино-

мическия предмет
d
, сустантът на финомическия предмет

d
 и сустатът на 

финомическия предмет
d
) и едновременно с това едно от значенията на атри-

бутивно-първичната ингредиентна финомическа типичност
d
, в т.ч. 

(а) сустоит на финомическата система*
d
 (finomic system sustoite) [също-

то като атрибутивно-първична сустантивностна финомическа система*
d
 

(attributively-primary sustantivitical finomic system)] – общо понятие за значени-

ята на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна сустантивностна 

финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят сустоидът на фино-

мическата система
d
, суститът на финомическата система

d
, субстанцията 

на финомическата система
d
, суперстантата на финомическата система

d
, 

суспетитът на финомическата система
d
, сустантът на финомическата 

система
d
 и сустатът на финомическата система

d
) и 

(б) сустоит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustoite) 

[същото като атрибутивно-първичен сустантивностен финомически ингреди-

ент*
d
 (attributively-primary sustantivitical finomic ingredient)] – общо понятие за 

значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна сустантивностна фи-

номическа стратификационност
d
 (към тях се числят сустоидът на финоми-

ческия ингредиент
d
, суститът на финомическия ингредиент

d
, субстанцията 

на финомическия ингредиент
d
, суперстантата на финомическия ингредиент

d
, 
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суспетитът на финомическия ингредиент
d
, сустантът на финомическия инг-

редиент
d
 и сустатът на финомическия ингредиент

d
); 

(2) сустоид на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustoid) – общо по-

нятие за значенията на атрибутивно-първичната ингредиентна сустантив-

ностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят суститът на 

финомическия предмет
d
, субстанцията на финомическия предмет

d
, суперс-

тантата на финомическия предмет
d
, суспетитът на финомическия пред-

мет
d
, сустантът на финомическия предмет

d
 и сустатът на финомическия 

предмет
d
), 

където от своя страна сустоетът на финомическия предмет*
d
 (finomic 

thing sustoete) е общо понятие за сустоит на финомическия предмет
d
 и сус-

тоид на финомическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) сустоид на финомическата система*
d
 (finomic system sustoid) – общо 

понятие за значенията на системно-атрибутивно-първичната ингредиентна 

сустантивностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят 

суститът на финомическата система
d
, субстанцията на финомическата 

система
d
, суперстантата на финомическата система

d
, суспетитът на фи-

номическата система
d
, сустантът на финомическата система

d
 и сустатът 

на финомическата система
d
), 

където от своя страна сустоетът на финомическата система*
d
 (finomic 

system sustoete) е общо понятие за сустоит на финомическата система
d
 и 

сустоид на финомическата система
d
, и 

(б) сустоид на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustoid) – 

общо понятие за значенията на ингредиентно-първичната ингредиентна сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 (към тях се числят сус-

титът на финомическия ингредиент
d
, субстанцията на финомическия ингре-

диент
d
, суперстантата на финомическия ингредиент

d
, суспетитът на фино-

мическия ингредиент
d
, сустантът на финомическия ингредиент

d
 и сустатът 

на финомическия ингредиент
d
), 

където от своя страна сустоетът на финомическия ингредиент*
d
 (finomic 

ingredient sustoete) е общо понятие за сустоит на финомическия ингредиент
d
 

и сустоид на финомическия ингредиент
d
; 

(3) сустит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustite) – единно 

понятие за (единство на) субстанция на финомическия предмет
d
 и суперс-

танта на финомическия предмет
d
, в т.ч. 
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(а) сустит на финомическата система*
d
 (finomic system sustite) – единно 

понятие за (единство на) субстанция на финомическата система
d
 и суперс-

танта на финомическата система
d
, и 

(б) сустит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustite) – 

единно понятие за (единство на) субстанция на финомическия ингредиент
d
 и 

суперстанта на финомическия ингредиент
d
; 

(4) субстанция на финомическия предмет*
d
 (finomic thing substance 

/entity/) – вътрешно същество на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) субстанция на финомическата система*
d
 (finomic system substance 

/entity/) – вътрешно същество на дадена финомическа система, и 

(б) субстанция на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

substance /entity/) – вътрешно същество на даден финомическия ингредиент; 

(5) суперстанта на финомическия предмет*
d
 (finomic thing superstant) – 

външно същество на даден финомическия предмет, в т.ч. 

(а) суперстанта на финомическата система*
d
 (finomic system superstant) 

– външно същество на дадена финомическа система, и 

(б) суперстанта на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient) – 

външно същество на даден финомическия ингредиент; 

(6) суспетит на финомическия предмет*
d
 (finomic thing suspetite) – спе-

циално същество на даден финомическия предмет; механизъм на трансформи-

ране на финомическата субстанция
d
 в финомическа суперстанта

d
 като вът-

решна и външна страна на финомическия сустит
d
, в т.ч. 

(а) суспетит на финомическата система*
d
 (finomic system suspetite) – 

специално същество на дадена финомическа система, и 

(б) суспетит на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient suspetite) 

– специално същество на даден финомически ингредиент; 

(7) сустант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustant) – общо 

понятие за субстанция на финомическия предмет
d
 и суперстанта на финоми-

ческия предмет
d
, в т.ч. 

(а) сустант на финомическата система*
d
 (finomic system sustant) – общо 

понятие за субстанция на финомическата система
d
 и суперстанта на фино-

мическата система
d
, и 

(б) сустант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustant) – 

общо понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
 и суперстанта на 

финомическия ингредиент
d
; 

(8) сустат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustate) – векторно 

понятие за субстанция на финомическия предмет
d
 и суперстанта на финоми-
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ческия предмет
d
 (двойка от субстанция на финомическия предмет и суперс-

танта на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) сустат на финомическата система*
d
 (finomic system sustate) – век-

торно понятие за субстанция на финомическата система
d
 и суперстанта на 

финомическата система
d
 (двойка от субстанция на финомическата система и 

суперстанта на финомическата система), и 

(б) сустат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustate) – 

векторно понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
 и суперстанта 

на финомическия ингредиент
d
 (двойка от субстанция на финомическия ингре-

диент и суперстанта на финомическия ингредиент); 

(9) сустасиант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustasiant) – 

общо понятие за субстанция на финомическия предмет
d
 и суспетит на фино-

мическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) сустасиант на финомическата система*
d
 (finomic system sustasiant) – 

общо понятие за субстанция на финомическата система
d
 и суспетит на фи-

номическата система
d
, и 

(б) сустасиант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

sustasiant) – общо понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
 и 

суспетит на финомическия ингредиент
d
; 

(10) сустасиат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustasiat) – век-

торно понятие за субстанция на финомическия предмет
d
 и суспетит на фи-

номическия предмет
d
 (двойка от субстанция на финомическия предмет

d
 и сус-

петит на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) сустасиат на финомическата система*
d
 (finomic system sustasiat) – 

векторно понятие за субстанция на финомическата система
d
 и суспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от субстанция на финомическата система

d
 и 

суспетит на финомическата система), и 

(б) сустасиат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustasiat) 

– векторно понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
 и суспетит 

на финомическия ингредиент
d
 (двойка от субстанция на финомическия ингре-

диент
d
 и суспетит на финомическия ингредиент); 

(11) сустасуант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustasuant) – 

общо понятие за суперстанта на финомическия предмет
d
 и суспетит на фи-

номическия предмет
d
, в т.ч. 

(а) сустасуант на финомическата система*
d
 (finomic system sustasuant) – 

общо понятие за суперстанта на финомическата система
d
 и суспетит на 

финомическата система
d
, и 
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(б) сустасуант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

sustasuant) – общо понятие за суперстанта на финомическия ингредиент
d
 и 

суспетит на финомическия ингредиент
d
; 

(12) сустасуат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustasuat) – 

векторно понятие за суперстанта на финомическия предмет
d
 и суспетит на 

финомическия предмет
d
 (двойка от суперстанта на финомическия предмет

d
 и 

суспетит на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) сустасуат на финомическата система*
d
 (finomic system sustasuat) – 

векторно понятие за суперстанта на финомическата система
d
 и суспетит на 

финомическата система
d
 (двойка от суперстанта на финомическата система

d
 

и суспетит на финомическата система), и 

(б) сустасуат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustasuat) 

– векторно понятие за суперстанта на финомическия ингредиент
d
 и суспетит 

на финомическия ингредиент
d
 (двойка от суперстанта на финомическия инг-

редиент
d
 и суспетит на финомическия ингредиент); 

(13) сустасант на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustassant) – 

общо понятие за субстанция на финомическия предмет
d
, суперстанта на фи-

номическия предмет
d
 и суспетит на финомическия предмет

d
, в т.ч. 

(а) сустасант на финомическата система*
d
 (finomic system sustassant) – 

общо понятие за субстанция на финомическата система
d
, суперстанта на 

финомическата система
d
 и суспетит на финомическата система

d
, и 

(б) сустасант на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient 

sustassant) – общо понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
, су-

перстанта на финомическия ингредиент
d
 и суспетит на финомическия инг-

редиент
d
; 

(14) сустасат на финомическия предмет*
d
 (finomic thing sustassat) – век-

торно понятие за субстанция на финомическия предмет
d
, суперстанта на фи-

номическия предмет
d
 и суспетит на финомическия предмет

d
 (тройка от субс-

танция на финомическия предмет
d
, суперстанта на финомическия предмет и 

суспетит на финомическия предмет), в т.ч. 

(а) сустасат на финомическата система*
d
 (finomic system sustassat) – 

векторно понятие за субстанция на финомическата система
d
, суперстанта 

на финомическата система
d
 и суспетит на финомическата система

d
 (тройка 

от субстанция на финомическата система, суперстанта на финомическата сис-

тема и суспетит на финомическата система), и 

(б) сустасат на финомическия ингредиент*
d
 (finomic ingredient sustassat) 

– векторно понятие за субстанция на финомическия ингредиент
d
, суперстан-
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та на финомическия ингредиент
d
 и суспетит на финомическия ингредиент

d
 

(тройка от субстанция на финомическия ингредиент, суперстанта на финоми-

ческия ингредиент и суспетит на финомическия ингредиент). 

В. Атрибутивно-органическото прилагане на ингредиентната сустан-

тивностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за сустоит на 

финомиката поражда следните негови разновидности [т.е. според атрибутив-

но-органическата ингредиентна сустантивностна финомическа стратифи-

кационност*
d
 (attributively-organic ingrediental sustantivitical finomic 

stratificatio-nality)]: 

(1) сустоит на финомиката*
d
 (finomy sustoite) [същото като атрибутив-

но-органичен сустантивностен финомически предмет*
d
 (attributively-organic 

sustantivitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна сустантивностна финомическа стратифика-

ционност
d
 (към тях се числят сустоидът на финомиката

d
, суститът на фи-

номиката
d
, субстанцията на финомиката

d
, суперстантата на финомиката

d
, 

суспетитът на финомиката
d
, сустантът на финомиката

d
 и сустатът на 

финомиката
d
) и едновременно с това едно от значенията на атрибутивно-

органическата ингредиентна финомическа типичност
d
; 

(2) сустоид на финомиката*
d
 (finomy sustoid) – общо понятие за значени-

ята на атрибутивно-органическата ингредиентна сустантивностна финоми-

ческа стратификационност
d
 (към тях се числят суститът на финомиката

d
, 

субстанцията на финомиката
d
, суперстантата на финомиката

d
, суспети-

тът на финомиката
d
, сустантът на финомиката

d
 и сустатът на финоми-

ката
d
), 

където от своя страна сустоетът на финомиката*
d
 (finomy specoete) е 

общо понятие за сустоит на финомиката
d
 и сустоид на финомиката

d
; 

(3) сустит на финомиката*
d
 (finomy sustite) – единно понятие за (единст-

во на) субстанция на финомиката
d
 и суперстанта на финомиката

d
; 

(4) субстанция на финомиката*
d
 (finomy substance /entity/) – вътрешно 

същество на дадена финомика; 

(5) суперстанта на финомиката*
d
 (finomy superstant) – външно същество 

на дадена финомика; 

(6) суспетит на финомиката*
d
 (finomy suspetite) – специално същество на 

дадена финомика; 

(7) сустант на финомиката*
d
 (finomy sustant) – общо понятие за субс-

танция на финомиката
d
 и суперстанта на финомиката

d
; 
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(8) сустат на финомиката*
d
 (finomy sustate) – векторно понятие за субс-

танция на финомиката
d
 и суперстанта на финомиката

d
 (двойка от субстан-

ция на финомиката и суперстанта на финомиката); 

(9) сустасиант на финомиката*
d
 (finomy sustasiant) – общо понятие за 

субстанция на финомиката
d
 и суспетит на финомиката

d
; 

(10) сустасиат на финомиката*
d
 (finomy sustasiat) – векторно понятие за 

субстанция на финомиката
d
 и суспетит на финомиката

d
 (двойка от субстан-

ция на финомиката
d
 и суспетит на финомиката); 

(11) сустасуант на финомиката*
d
 (finomy sustasuant) – общо понятие за 

суперстанта на финомиката
d
 и суспетит на финомиката

d
; 

(12) сустасуат на финомиката*
d
 (finomy sustasuat) – векторно понятие за 

суперстанта на финомиката
d
 и суспетит на финомиката

d
 (двойка от супер-

станта на финомиката
d
 и суспетит на финомиката); 

(13) сустасант на финомиката*
d
 (finomy sustassant) – общо понятие за 

субстанция на финомиката
d
, суперстанта на финомиката

d
 и суспетит на 

финомиката
d
; 

(14) сустасат на финомиката*
d
 (finomy sustassat) – векторно понятие за 

субстанция на финомиката
d
, суперстанта на финомиката

d
 и суспетит на 

финомиката
d
 (тройка от субстанция на финомиката

d
, суперстанта на финоми-

ката и суспетит на финомиката). 

Г. Функционалното прилагане на ингредиентната сустантивностна 

финомическа стратификационност
d
 към понятието за финомическа сустоит-

ност поражда следните негови разновидности [т.е. според функционалната 

ингредиентна сустантивностна финомическа стратификационност*
d
 

(functional ingrediental sustantivitical finomic stratificationality)]: 

(1) финомическа сустоитност*
d
 (finomic sustoiteness)] [същото като фун-

кционалностен сустантивностен финомически предмет*
d
 (functionalitical 

sustantivitical finomic thing)] – общо понятие за значенията на функционалната 

ингредиентна сустантивностна финомическа стратификационност
d
 (към 

тях се числят финомическата сустоитност
d
, финомическата суститност

d
, 

финомическата субстантност
d
, финомическата суперстантност

d
, финоми-

ческа суспетитност
d
, финомическата сустантност

d
 и финомическата сус-

татност
d
) и едновременно с това едно от значенията на функционалната 

ингредиентна финомическа типичност
d
; състояние (положение) на финоми-

ческия предмет да е сустоитностен финомически предмет (същото като сусто-

итен финомически предмет); 
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(2) финомическа сустоидност*
d
 (finomic sustoidness) – общо понятие за 

значенията на функционалната ингредиентна сустантивностна финомическа 

стратификационност
d
 (към тях се числят финомическата суститност

d
, фи-

номическата субстантност
d
, финомическата суперстантност

d
, финомичес-

ка суспетитност
d
, финомическата сустантност

d
 и финомическата сустат-

ност
d
); състояние (положение) на финомическия предмет да е сустантивнос-

тен финомически предмет (същото като сустоиден финомически предмет), 

където от своя страна финомическата сустоетност*
d
 (finomic sustoet-

ness) е общо понятие за финомическа сустоитност
d
 и финомическа сусто-

идност
d
; 

(3) финомическа суститност*
d
 (finomic sustiteness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е суститен финомически предмет; 

(4) финомическа субстантност*
d
 (finomic substantness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е субстантен финомически предмет; 

(5) финомическа суперстантност*
d
 (finomic superstantness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е суперстантен финомически пред-

мет; 

(6) финомическа суспетитност*
d
 (finomic suspetiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е суспетитен финомически предмет; 

(7) финомическа сустантност*
d
 (finomic sustantness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е сустантен финомически предмет; 

(8) финомическа сустатност*
d
 (finomic sustatness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е сустатен финомически предмет; 

(9) финомическа сустасиантност*
d
 (finomic sustasiantness) – общо поня-

тие за финомическа субстантност
d
 и финомическа суспетитност

d
; 

(10) финомическа сустасиатност*
d
 (finomic sustasiatness) – векторно по-

нятие за финомическа субстантност
d
 и финомическа суспетитност

d
 (двойка 

от финомическа субстантност и финомическа суспетитност); 

(11) финомическа сустасуантност*
d
 (finomic sustasuantness) – общо по-

нятие за финомическа суперстантност
d
 и финомическа суспетитност

d
; 

(12) финомическа сустасуатност*
d
 (finomic sustasuatness) – векторно по-

нятие за финомическа суперстантност
d
 и финомическа суспетитност

d
 

(двойка от финомическа суперстантност и финомическа суспетитност); 

(13) финомическа сустасантност*
d
 (finomic sustassantness) – общо поня-

тие за финомическа субстантност
d
, финомическа суперстантност

d
 и фино-

мическа суспетитност
d
; 
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(14) финомическа сустасатност*
d
 (finomic sustassatness) – векторно по-

нятие за финомическа субстантност
d
, финомическа суперстантност

d
 и фи-

номическа суспетитност
d
 (тройка от финомическа субстатност, финомическа 

суперстантност и финомическа суспетитност). 

Д. Функционално-първичното прилагане на ингредиентната сустан-

тивностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за финоми-

чески сустоитпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според 

функционално-първичната ингредиентна сустантивностна финомическа 

стратификационност*
d
 (functionally-primary ingrediental sustantivitical finomic 

stratificationality)]. 

(1) Финомически сустоитпредмет*
d
 (finomic sustoitthing) [същото като 

сустоитен финомически предмет*
d
 (sustoitical finomic thing) и същото като 

функционално-първичен сустантивностен финомически предмет*
d
 

(functionally-primary sustantivitical finomic thing)] [в т.ч. сустоитен финоми-

чески обект* (sustoitical finomic object), сустоитна финомическа система* 

(sustoitical finomic system), сустоитен финомически ингредиент* (sustoitical 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

предмет
d
 от гледна точка на функционално-първичната ингредиентна сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят фи-

номическият сустоидпредмет
d
, финомическият сустипредмет

d
, финомичес-

кият субспредмет
d
, финомическият суперспредмет

d
, финомическият суспе-

типредмет
d
, финомическият сустепредмет

d
 и финомическият сустап-

редмет
d
] и едновременно с това едно от значенията на функционално-

първичната ингредиентна финомическа типичност
d
; финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически сустоити
d
; финомически пред-

мет, конституиран в сустоитфиномиката. Той показва наличието на финоми-

ческа сустоитност. Други избрани разновидности на финомическия сустоитп-

редмет са: 

(а) финомическата сустоитсистема*
d
 (finomic sustoitsystem) [съкратено 

от и същото като сустоитна финомическа система*
d
 (sustoitical finomic 

system) и същото като функционално-първична сустантивностна финомичес-

ка система*
d
 (functionally-primary sustantivitical finomic system)] – финомичес-

ка система
d
, която е конституирана в сустоитфиномиката и всички компонен-

ти на която са финомически сустоити
d
; общо понятие за финомическата сус-

тоидсистема
d
, финомическата сустисистема

d
, финомическата субссисте-
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ма
d
, финомическата суперссистема

d
, финомическиата суспетисистема

d
, фи-

номическата сустесистема
d
 и финомическата сустасистема

d
; и 

(б) финомическият сустоитингредиент*
d
 (finomic sustoitingredient) [сък-

ратено от и същото като сустоитен финомически ингредиент*
d
 (sustoitical 

finomic ingredient) и същото като функционално-първичен сустантивностен 

финомически ингредиент*
d
 (functionally-primary sustantivitical finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сустоитфино-

миката и всички компоненти на който са финомически сустоити
d
; общо поня-

тие за финомическия сустиингредиент
d
, финомическия субсингредиент

d
, фи-

номическия суперсингредиент
d
, финомическият суспетиингредиент

d
, фино-

мическия сустеингредиент
d
 и финомическия сустаингредиент

d
. 

(2) Финомически сустоидпредмет*
d
 (finomic sustoidthing) [съкратено от и 

същото като сустоиден финомически предмет*
d
 (sustoidal finomic thing)] [в 

т.ч. сустоиден финомически обект* (sustoidal finomic object), сустоидна фи-

номическа система* (sustoidal finomic system), сустоиден финомически инг-

редиент* (sustoidal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомическия предмет
d
 от гледна точка на функционално-първичната 

ингредиентна сустантивностна финомическа стратификационност
d
 [към 

тях се числят финомическият сустипредмет
d
, финомическият субспредмет

d
, 

финомическият суперспредмет
d
, финомическият суспетипредмет

d
, финоми-

ческият сустепредмет
d
 и финомическият сустапредмет

d
]; финомически 

предмет, всички компоненти на който са финомически сустоиди
d
; финомичес-

ки предмет, конституиран в сустоидфиномиката. Той показва наличието на 

финомическа стратисустантивност (на финомическа сустоидност). 

От своя страна финомическият сустоетпредмет*
d
 (finomic sustoetthing), 

което е същото като финомически сустопредмет*
d
 (finomic sustothing), е общо 

понятие за финомически сустоитпредмет
d
 и финомически сустоидпредмет

d
. 

Други избрани разновидности на финомическия сустоидпредмет са: 

(а) финомическата сустоидсистема*
d
 (finomic sustoidsystem) [съкратено 

от и същото като сустоидна финомическа система*
d
 (sustoidal finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в сустоидфиномиката и всич-

ки компоненти на която са финомически сустоиди
d
; общо понятие за финоми-

ческата сустисистема
d
, финомическата субссистема

d
, финомическата су-

перссистема
d
, финомическиата суспетисистема

d
, финомическата сустесис-

тема
d
 и финомическата сустасистема

d
, 
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където от своя страна финомическата сустоетсистема*
d
 (finomic 

sustoetsystem) е общо понятие за финомическа сустоитсистема
d
 и финоми-

ческа сустоидсистема
d
, и 

(б) финомическият сустоидингредиент*
d
 (finomic sustoidingredient) [сък-

ратено от и същото като и същото като сустоиден финомически ингредиент*
d
 

(sustoidal finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституи-

ран в сустоидфиномиката и всички компоненти на който са финомически сус-

тоиди
d
; общо понятие за финомическия сустиингредиент

d
, финомическия суб-

сингредиент
d
, финомическия суперсингредиент

d
, финомическият суспетиинг-

редиент
d
, финомическия сустеингредиент

d
 и финомическия сустаингреди-

ент
d
, 

където от своя страна финомическатият сустоетингредиент*
d
 (finomic 

sustoetingredient) е общо понятие за финомически сустоитингредиент
d
 и фи-

номически сустоидингредиент
d
. 

(3) Финомически сустипредмет*
d
 (finomic sustithing) [съкратено от и съ-

щото като суститeн финомически предмет*
d
 (sustitive finomic thing)] [в т.ч. 

суститен финомически обект* (sustitive finomic object), суститна финоми-

ческа система* (sustitive finomic system), суститен финомически ингреди-

ент* (sustitive finomic ingredient) и т.н.] – единно понятие за финомически суб-

спредмет
d
 (субстанциален финомически предмет

d
) и финомически суперсп-

редмет
d
 (суперстантен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески сустепредмети); финомически субспредмет и финомически суперсп-

редмет разглеждани в тяхното цялостно единство; финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически сустити
d
; финомически пред-

мет, конституиран в сустифиномиката. Той показва наличието на финомическа 

суститност. Други избрани разновидности на финомическия сустипредмет са: 

(а) финомическата сустисистема*
d
 (finomic sustisystem) [съкратено от и 

същото като суститна финомическа система*
d
 (sustitive finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в сустифиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически сустити
d
; тя е единно понятие за фино-

мическа субссистема
d
 (субстанциана финомическа система

d
) и финомическа 

суперссистема
d
 (суперстантна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият сустиингредиент*
d
 (finomic sustiingredient) [съкратено 

от и същото като суститен финомически ингредиент*
d
 (sustitive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сустифиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически сустити
d
; той е единно 

понятие за финомически субсингредиент
d
 (субстанциален финомически ингре-
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диент
d
) и финомически суперсингредиент

d
 (суперстантен финомическа инг-

редиент
d
). 

(4) Финомически субспредмет*
d
 (finomic substhing) [съкратено от и също-

то като субстанциален финомически предмет*
d
 (substantial finomic thing)] [в 

т.ч. субстанциален финомически обект* (substantial finomic object), субс-

танциална финомическа система* (substantial finomic system), субстанциа-

лен финомически ингредиент* (substantial finomic ingredient) и т.н.] – фино-

мически предмет, всички компоненти на който са финомически субстанцияи
d
; 

финомически предмет, конституиран в субсфиномиката. Той показва наличие-

то на финомическа субстанцияност. Други избрани разновидности на финоми-

ческия еспредмет са: 

(а) финомическата субссистема*
d
 (finomic subssystem) [съкратено от и 

същото като субстанциална финомическа система*
d
 (substantial finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в субсфиномиката и 

всички компоненти на която са финомически субстанции
d
; и 

(б) финомическият субсингредиент*
d
 (finomic subsingredient) [съкратено 

от и същото като субстанциален финомически ингредиент*
d
 (substantial 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в субс-

финомиката и всички компоненти на който са финомически субстанции
d
. 

(5) Финомически суперспредмет*
d
 (finomic supersthing) [съкратено от и 

същото като суперстантен финомически предмет*
d
 (superstantic finomic 

thing)] [в т.ч. суперстантен финомически обект* (superstantic finomic object), 

суперстантна финомическа система* (superstantic finomic system), суперс-

тант финомически ингредиент* (superstantic finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет, всички компоненти на който са финомически суперстан-

ти
d
; финомически предмет, конституиран във суперсфиномиката. Той показва 

наличието на финомическа суперстантност. Други избрани разновидности на 

финомическия суперспредмет са: 

(а) финомическата суперссистема*
d
 (finomic superssystem) [съкратено от 

и същото като суперстантна финомическа система*
d
 (superstantic finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана във суперсфиноми-

ката и всички компоненти на която са финомически суперстанти
d
; и 

(б) финомическият суперсингредиент*
d
 (finomic supersingredient) [съкра-

тено от и същото като суперстантен финомически ингредиент*
d
 (superstantic 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран във су-

персфиномиката и всички компоненти на който са финомически суперстан-

ти
d
. 
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(6) Финомически суспетипредмет*
d
 (finomic suspetithing) [съкратено от и 

същото като суспетитен финомически предмет*
d
 (suspetitive finomic thing)] [в 

т.ч. суспетитен финомически обект* (suspetitive finomic object), суспетит-

на финомическа система* (suspetitive finomic system), суспетитен финоми-

чески ингредиент* (suspetitive finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, всички компоненти на който са финомически суспетити
d
; финомически 

предмет, конституиран в суспетифиномиката. Той показва наличието на фи-

номическа суспетитност. Други избрани разновидности на финомическия сус-

петипредмет са: 

(а) финомическата суспетисистема*
d
 (finomic suspetisystem) [съкратено 

от и същото като суспетитна финомическа система*
d
 (suspetitive finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в суспетифиномика-

та и всички компоненти на която са финомически суспетити
d
; и 

(б) финомическият суспетиингредиент*
d
 (finomic suspetiingredient) [сък-

ратено от и същото като суспетитен финомически ингредиент*
d
 (suspetitive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в суспе-

тифиномиката и всички компоненти на който са финомически суспетити
d
. 

(7) Финомически сустепредмет*
d
 (finomic sustething) [съкратено от и съ-

щото като сустантeн финомически предмет*
d
 (sustantic finomic thing)] [в т.ч. 

сустантен финомически обект* (sustantic finomic object), сустантна фино-

мическа система* (sustantic finomic system), сустантен финомически ингре-

диент* (sustantic finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за финомически 

субспредмет
d
 (субстанциален финомически предмет

d
) и финомически суперс-

предмет
d
 (суперстантен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески сустепредмети); финомическият сустепредмет или е финомически субс-

предмет, или е финомически суперспредмет; финомически предмет, всички 

компоненти на който са финомически сустанти
d
; финомически предмет, конс-

титуиран в сустефиномиката. Той показва наличието на финомическа сустант-

ност. Други избрани разновидности на финомическия сустепредмет са: 

(а) финомическата сустесистема*
d
 (finomic sustesystem) [съкратено от и 

същото като сустантна финомическа система*
d
 (sustantic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в сустефиномиката  и всички 

компоненти на която са финомически сустанти
d
; тя е общо понятие за фино-

мическа субссистема
d
 (субстанциална финомическа система

d
) и финомическа 

суперссистема
d
 (суперстантна финомическа система

d
); и 

(б) финомическият сустеингредиент*
d
 (finomic susteingredient) [съкрате-

но от и същото като сустантен финомически ингредиент*
d
 (sustantic finomic 
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ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сустефиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически сустанти
d
; той е общо 

понятие за финомически субсингредиент
d
 (субстанциален финомически ингре-

диент
d
) и финомически суперсингредиент

d
 (суперстантен финомическа инг-

редиент
d
). 

(8) Финомически сустапредмет*
d
 (finomic sustathing) [съкратено от и съ-

щото като сустатeн финомически предмет*
d
 (sustatic finomic thing)] [в т.ч. 

сустатен финомически обект* (sustatic finomic object), сустатна финоми-

ческа система* (sustatic finomic system), сустатен финомически ингреди-

ент* (sustatic finomic ingredient) и т.н.] – векторно понятие за финомически 

субспредмет
d
 (субстанциален финомически предмет

d
) и финомически суперс-

предмет
d
 (суперстантен финомически предмет

d
) (определяни като финоми-

чески сустепредмети), между които има отношения на определящо и решава-

що в финомиката
d
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

d
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от финоми-

чески субспредмет и финомически суперспредмет (от субстанциален финоми-

чески предмет и суперстантен финомически предмет); финомически предмет, 

всички компоненти на който са финомически сустати
d
; финомически пред-

мет, конституиран в сустафиномиката. Той показва наличието на финомическа 

сустатност. Други избрани разновидности на финомическия сустапредмет са: 

(а) финомическата сустасистема*
d
 (finomic sustasystem) [съкратено от и 

същото като сустатна финомическа система*
d
 (sustatic finomic system)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в сустафиномиката и всички ком-

поненти на която са финомически сустати
d
; тя е векторно понятие за фино-

мическа субссистема
d
 (субстанциална финомическа система

d
) и финомическа 

суперссистема
d
 (суперстнатна финомическа система

d
), между които има от-

ношения на определящо и решаващо в финомиката
e
; двойка от финомическа 

субссистема и финомическа суперссистема; и 

(б) финомическият сустаингредиент*
d
 (finomic sustaingredient) [съкрате-

но от и същото като сустатен финомически ингредиент*
d
 (sustatic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сустафиноми-

ката и всички компоненти на който са финомически сустати
d
; той е векторно 

понятие за финомически есингредиент
d
 (субстанциален финомически ингреди-

ент
d
) и финомически суперсингредиент

d
 (суперстантен финомическа ингре-

диент
d
), между които има отношения на определящо и решаващо в финоми-

ката
e
; двойка от финомически субсингредиент и финомическа суперсингреди-

ент. 
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(9) Финомически сустесипредмет*
d
 (finomic sustesithing) – общо понятие 

за финомически субспредмет
d
 и финомически суспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа сустесисистема*
d
 (finomic sustesisystem) – общо понятие 

за финомическа субссистема
d
 и финомическа суспетисистема

d
, и 

(б) финомически сустесиингредиент*
d
 (finomic sustesiingredient) – общо 

понятие за финомически субсингредиент
d
 и финомически суспетиингредиент

d
. 

(10) Финомически сустасипредмет*
d
 (finomic sustasithing) – векторно по-

нятие за финомически субспредмет
d
 и финомически суспетипредмет

d
 (двойка 

от финомически субспредмет и финомически суспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа сустасисистема*
d
 (finomic sustasisystem) – векторно по-

нятие за финомическа субссистема
d
 и финомическа суспетисистема

d
 (двойка 

от финомическа субссистема и финомическа суспетисистема), и 

(б) финомически сустасиингредиент*
d
 (finomic sustasiingredient) – вектор-

но понятие за финомически субсингредиент
d
 и финомически суспетиингреди-

ент
d
 (двойка от финомически субсингредиент и финомически суспетиингре-

диент). 

(11) Финомически сустесупредмет*
d
 (finomic sustesuthing) – общо поня-

тие за финомически суперспредмет
d
 и финомически суспетипредмет

d
, в т.ч. 

(а) финомическа сустесусистема*
d
 (finomic sustesusystem) – общо поня-

тие за финомическа суперссистема
d
 и финомическа суспетисистема

d
, и 

(б) финомически сустесуингредиент*
d
 (finomic sustesuingredient) – общо 

понятие за финомически суперсингредиент
d
 и финомически суспетиингреди-

ент
d
. 

(12) Финомически сустасупредмет*
d
 (finomic sustasuthing) – векторно по-

нятие за финомически суперспредмет
d
 и финомически суспетипредмет

d
 

(двойка от финомически суперспредмет и финомически суспетипредмет), в 

т.ч. 

(а) финомическа сустасусистема*
d
 (finomic sustasusystem) – векторно по-

нятие за финомическа суперссистема
d
 и финомическа суспетисистема

d
 

(двойка от финомическа суперссистема и финомическа суспетисистема), и 

(б) финомически сустасуингредиент*
d
 (finomic sustasuingredient) – век-

торно понятие за финомически суперсингредиент
d
 и финомически суспетиинг-

редиент
d
 (двойка от финомически суперсингредиент и финомически суспети-

ингредиент). 

(13) Финомически сустесепредмет*
d
 (finomic sustesething) – общо понятие 

за финомически субспредмет
d
, финомически суперспредмет

d
 и финомически 

суспетипредмет
d
, в т.ч. 
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(а) финомическа сустесесистема*
d
 (finomic sustesesystem) – общо понятие 

за финомическа субссистема
d
, финомическа суперссистема

d
 и финомическа 

суспетисистема
d
, и 

(б) финомически сустесеингредиент*
d
 (finomic susteseingredient) – общо 

понятие за финомически субсингредиент
d
, финомически суперсингредиент

d
 и 

финомически суспетиингредиент
d
. 

(14) Финомически сустасепредмет*
d
 (finomic sustasething) – векторно по-

нятие за финомически субспредмет
d
, финомически суперспредмет

d
 и финоми-

чески суспетипредмет
d
 (тройка от финомически субспредмет, финомически 

суперспредмет и финомически суспетипредмет), в т.ч. 

(а) финомическа сустасесистема*
d
 (finomic sustaseystem) – векторно по-

нятие за финомическа субссистема
d
, финомическа суперссистема

d
 и финоми-

ческа суспетисистема
d
 (тройка от финомическа субссистема, финомическа 

суперссистема и финомическа суспетисистема), и 

(б) финомически сустасеингредиент*
d
 (finomic sustaseingredient) – век-

торно понятие за финомически субсингредиент
d
, финомически суперсингреди-

ент
d
 и финомически суспетиингредиент

d
 (тройка от финомически субсингре-

диент, финомически суперсингредиент и финомически суспетиингредиент). 

Е. Функционално-органическото прилагане на ингредиентната сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 към понятието за сусто-

итфиномика поражда следните негови разновидности [т.е. според функционал-

но-органическата ингредиентна сустантивностна финомическа стратифи-

кационност*
d
 (functionally-organic ingrediental sustantivitical finomic 

stratificatio-nality)]: 

(1) сустоитфиномика*
d
 (sustoitfinomy) [същото като сустоитна финоми-

ка*
d
 (sustoitical finomy) и същото като функционално-

органическисустантивностен финомически предмет*
d
 (functionally-organic 

sustantivitical finomic thing)] – финомика
ed

, която се изгражда се върху основата 

на зависимостите между финомическата субстанция
d
 и финомическата су-

перстанта; сустофиномиката е общо понятие за разновидностите на типофи-

номиката от гледна точка на функционално-органическата ингредиентна сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят сус-

тоидфиномиката
d
 (сустантивностна финомика

d
), сустифиномиката

d
 (сус-

титната финомика
d
), субсфиномиката

d
 (субстанциалната финомика

d
), су-

персфиномиката
d
 (суперстнатната финомика

d
), суспетифиномика

d
 (суспе-

титна финомика
d
), сустефиномиката

d
 (сустантната финомика

d
) и суста-
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финомиката
d
 (сустатната финомика

d
)] и едновременно с това едно от зна-

ченията на функционално-органическата ингредиентна финомическа типич-

ност
d
; тя е финомика, съставена от сусоитни финомически предмети

d
 (всички 

компоненти на които са финомически сустоити
d
); 

(2) сустоидфиномика*
d
 (sustoidfinomy) [същото като сустоидна финоми-

ка*
d
 (sustoidal finomy)] – финомика

ed
, която се изгражда се върху основата на 

зависимостите между финомическата субстанция
d
 и финомическата суперс-

танта
d
; сустофиномиката е общо понятие за разновидностите на типофино-

миката от гледна точка на функционално-органическата ингредиентна сус-

тантивностна финомическа стратификационност
d
 [към тях се числят сус-

тифиномиката
d
 (суститната финомика

d
), субсфиномиката

d
 (субстанциал-

ната финомика
d
), суперсфиномиката

d
 (суперстнатната финомика

d
), суспе-

тифиномика
d
 (суспетитна финомика

d
), сустефиномиката

d
 (сустантната 

финомика
d
) и сустафиномиката

d
 (сустатната финомика

d
)]; тя е финомика, 

съставена от сустантивностнни финомически предмети
d
 (всички компоненти 

на които са финомически сустоиди
d
), 

от своя страна сустоетфиномиката*
d
 (sustoetfinomy), което е същото ка-

то сустофиномиката*
d
 (sustofinomy), е общо понятие за сустоитфиномика

d
 

и сустоидфиномика
d
; 

(3) сустифиномика*
d
 (sustifinomy) [съкратено от и същото като суститна 

финомика*
d
 (sustitive finomy)] – единно понятие за субсфиномика

d
 (субстан-

циална финомика
d
) и суперсфиномика

d
 (суперстантна финомика

d
) (определя-

ни като сустефиномики); субсфиномиката и суперсфиномиката, разглеждани в 

тяхното цялостно единство; финомика, съставена от суститни финомически 

предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически сустити

d
); 

(4) субсфиномика*
d
 (subsfinomy) [съкратено от и същото като субстанци-

ална финомика*
d
 (substantial finomy)] – финомика, съставена от субстанциални 

финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически 

субстанции
d
); 

(5) суперсфиномика*
d
 (supersfinomy) [съкратено от и същото като суперс-

тантна финомика*
d
 (superstantic finomy)] – финомика, съставена от суперс-

тантни финомически предмети
d
 (от финомически суперстанти

d
); 

(6) суспетифиномика*
d
 (suspetifinomy) [съкратено от и същото като сус-

петитна финомика*
d
 (suspetitive finomy)] – финомика, съставена от суспе-

титни финомически предмети
d
 (всички компоненти на които са финомически 

суспетити
d
); 
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(7) сустефиномика*
d
 (sustefinomy) [съкратено от и същото като сустант-

на финомика*
d
 (sustantic finomy)] – общо понятие за субсфиномика

d
 (субстан-

циална финомика
d
) и суперсфиномика

d
 (суперстантна финомика

d
) (определя-

ни като сустефиномики); сустефиномиката или е субсфиномика, или е суперс-

финомика; финомика, съставена от сустантни финомически предмети
d
 (всич-

ки компоненти на които са финомически сустанти
d
); 

(8) сустафиномика*
d
 (sustafinomy) [съкратено от и същото като сустатна 

финомика*
d
 (sustatic finomy)] – векторно понятие за субсфиномика

d
 (субстан-

циална финомика
d
) и суперсфиномика

d
 (суперстантна финомика

d
) (определя-

ни като сустефиномики), между които има отношения на определящо и реша-

ващо в финомиката
e
; двойка или още вид двустепенна финомическа монада

e
 

(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от субсфино-

мика и суперсфиномика (от субстанциална финомка и суперстантна финоми-

ка); финомика, съставена от сустатни финомически предмети
d
 (всички ком-

поненти на които са финомически сустати
d
); 

(9) сустесифиномика*
d
 (sustesifinomy) – общо понятие за субсфиномика

d
 

и суспетифиномика
d
; 

(10) сустасифиномика*
d
 (sustasifinomy) – векторно понятие за субсфино-

мика
d
 и суспетифиномика

d
 (двойка от субсфиномика и суспетифиномика); 

(11) сустесуфиномика*
d
 (sustesufinomy) – общо понятие за суперсфиноми-

ка
d
 и суспетифиномика

d
; 

(12) сустасуфиномика*
d
 (sustasufinomy) – векторно понятие за суперсфи-

номика
d
 и суспетифиномика

d
 (двойка от суперсфиномика

d
 и суспетифиноми-

ка); 

(13) сустесефиномика*
d
 (sustesefinomy) – общо понятие за субсфиноми-

ка
d
, суперсфиномика

d
 и суспетифиномика

d
; 

(14) сустасефиномика*
d
 (sustasefinomy) – векторно понятие за субсфино-

мика
d
, суперсфиномика

d
 и суспетифиномика

d
 (тройка от субсфиномика, су-

персфиномика и суспетифиномика). 

Ж. Общото прилагане на ингредиентната сустантивностна финоми-

ческа стратификационност*
d
 (ingrediental sustantivitical finomic 

stratificationality) към понятието за финомически сустоитит поражда следните 

негови разновидности: 

(1) финомически сустоитит*
d
 (finomic sustoitite) [същото като сустан-

тивностен финомически предмет*
d
 (sustantivitical finomic thing) и като сусто-

ититностен финомически предмет*
d
 (sustoititenessal finomic thing)] (сустан-
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тивностна разновидност на типичния финомически предмет) – общо поня-

тие за значенията на ингредиентната сустантивностна финомическа стра-

тификационност
d
 (към тях се числят финомическият сустоидит

d
, финоми-

ческият суститит
ed

, финомическият сустоинтит
d
, финомическият сустоа-

утит
d
, финомическият суспетитит

d
, финомическият сустантит

d
, и фино-

мическият сустатит
d
) и едновременно с това едно от значенията на ингре-

диентна финомическа типичност
d
; 

(2) финомически сустоидит*
d
 (finomic sustoidite) – общо понятие за зна-

ченията на ингредиентната сустантивностна финомическа стратификаци-

онност
d
 (към тях се числят финомическият суститит

d
, финомическият сус-

тоинтит
d
, финомическият сустоаутит

d
, финомическияг суспетитит

d
, фи-

номическият сустантит
d
, и финомическият сустатит

d
), 

където от своя страна финомическият сустооетит*
d
 (finomic sustoetite) е 

общо понятие за финомически сустоитит
d
 и финомически сустидит

d
; 

(3) финомически суститит*
d
 (finomic sustitite) – единно понятие за (един-

ство на) финомически сустоинтит
d
 и финомически сустоаутит

d
; 

(4) финомически сустоинтит*
d
 (finomic sustointite) – вътрешно същество 

на финомическия предмет; представлява вътрешна страна на финомическия 

суститит
d
; 

(5) финомически сустоаутит*
d
 (finomic sustoautite) – външно същество на 

финомическия предмет; представлява външна страна на финомическия сус-

титит
d
; 

(6) финомически суспетитит*
d
 (finomic suspetitite) – специално (особено) 

същество на финомическия предмет, отнасяща се до механизма на трансфор-

миране на финомическия сустоинтит
d
 в финомически сустоаутит

d
; той съ-

държа компоненти от финомическия сустоинтит и финомическия сустоаутит и 

представлява специална (междинна) страна на финомическия суститит
d
; 

(7) финомически сустантит*
d
 (finomic sustantite) – общо понятие за фи-

номически сустоинтит
d
 и финомически сустоаутит

d
; 

(8) финомически сустатит*
d
 (finomic sustatite) – векторно понятие за фи-

номически сустоинтит
d
 и финомически сустоаутит

d
 (двойка от финомичес-

ки сустоинтит и финомически сустоаутит); 

(9) финомически сустасиантит*
d
 (finomic sustasiantite) – общо понятие за 

финомически сустоинтит
d
 и финомически суспетитит

d
; 

(10) финомически сустасиатит*
d
 (finomic sustasiatite) – векторно понятие 

за финомически сустоинтит
d
 и финомически суспетитит

d
 (двойка от фино-

мически сустоинтит и финомически суспетит); 
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(11) финомически сустасуантит*
d
 (finomic sustasuantite) – общо понятие 

за финомически сустоаутит
d
 и финомически суспетитит

d
; 

(12) финомически сустасуатит*
d
 (finomic sustasuatite) – векторно понятие 

за финомически сустоаутит
d
 и финомически суспетитит

d
 (двойка от фино-

мически сустоаутит и финомически суспетитит); 

(13) финомически сустасантит*
d
 (finomic sustassantite) – общо понятие за 

финомически сустоинтит
d
, финомически сустоаутит

d
 и финомически суспе-

титит
d
; 

(14) финомически сустасатит*
d
 (finomic sustassatite) – векторно понятие 

за финомически сустоинтит
d
, финомически сустоаутит

d
 и финомически сус-

петитит
d
 (тройка от финомически сустоинтит, финомически сустоаутит

d
и 

финомически суспетитит). 
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4. Ингредиентна финомическа инфраструктурност 

Ингредиентната финомическа инфраструктурност*
d
 (ingrediental 

finomic infrastructurality) (от инфра, което означава под нешо) е първичен инг-

редиентен финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), спо-

ред който финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, фино-

мическите системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според 

според начина, по който те са разпределени в структурата на финомическото 

пространство
d
 като участници в (като елементи на) финомическите отноше-

ния
d
. Финомическата инфраструктура (finomic infrastructural) е структурата 

на пространственото разпределение на участниците (елемените) на финоми-

ческите отношения
d
, която стои под и върху основата на която функционира 

стоящата над нея финомическа ултраструктура (finomic ultrastructural). От 

своя страна финомическата ултраструктура е структурата на пространстветно-

то разпределение на самите финомически отношения. В този смисъл употре-

бяването тук значение на понятието за инфраструктура не се покрива с оби-

чайно употребяваното му значине. Във взаимоотношението между тези две 

структури финомическата инфраструктура е определящата, а финомическата 

ултраструктура е решаващата (вж. определящо и решаващо в финомиката
d
). 

Ингредиентната финомическа инфраструктурност е разновидност на ингреди-

ентната финомическа приоритетност
d
 и е частен случай на ингредиентната 

субномическа инфраструктурност
d (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа инфрас-

труктурност
d
 към понятието за инфрафиномика поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна фи-

номическа инфраструктурност*
d
 (organic ingrediental finomic 

infrastructurality)] (посочени са някои от тях): 

(1) инфрафиномика*
d
 (infrafinomy) [съкратено от и същото като инфраст-

руктурна финомика*
d
 (infrastructural finomy)] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа инф-

раструктурност
d
 (някои от тези разновидности са типофиномиката и кофи-

номиката); финомика
ed

, която представя чрез и се свежда до структурата на 

разпределението на финомическите предмети
d
 в финомическото пространс-

тво
d
, когато те са участници в финомическите отношения

d
 финомика, съста-

вена от инфраструктурни финомически предмети
d
; 
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(2) статифиномика*
d
 (statifinomy) [съкратено от и същото като статит-

на финомика*
d
 (statitic finomy)] – финомика

ed
, съставена от статитни фино-

мически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 от 

гледна точка на ингредиентния финомически статут
d
; 

(3) сетифиномика*
d
 (setifinomy) [съкратено от и същото като сетитна 

финомика*
d
 (setited finomy)] – финомика

e
, съставена от сетитни финомически 

предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

e
 от гледна точка 

на ингредиентната финомическа отделимост
ed

; 

(4) ингфиномика*
d
 (ingfinomy) [съкратено от и същото като ингредиентна 

финомика*
d
 (ingredient finomy)] – финомика

ed
, съставена от ингредиентни фи-

номически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 от 

гледна точка на ингредиентната финомическа ингредиентност
ed

; 

(5) позифиномика*
d
 (posifinomy) [съкратено от и същото като позиционна 

финомика*
d
 (positional finomy)] – финомика

e
, съставена от позиционни фино-

мически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

e
 от 

гледна точка на ингредиентната финомическа позиционност*
d
; 

(6) дипифиномика*
d
 (deepifinomy) [съкратено от и същото като дълбочин-

на финомика*
d
 (deepness finomy)] – финомика

ed
, съставена от дълбочинни фи-

номически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 от 

гледна точка на ингредиентната финомическа дълбочинност*
d
; 

(7) локафиномика*
d
 (locafinomy) [съкратено от и същото като локална фи-

номика*
d
 (local finomy)] – финомика

ed
, съставена от локални финомически 

предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 от гледна точ-

ка на ингредиентната финомическа разположеност*
d
; 

(8) рекофиномика*
d
 (recofinomy) [съкратено от и същото като рекогнисци-

онна финомика*
d
 (reconnoitreral finomy)] – финомика

ed
, съставена от рекогнис-

ционни финомически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на фино-

миката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа рекогнисцира-

ност*
d
; 

(9) генерфиномика*
d
 (generfinomy) [съкратено от и същото като генеритна 

финомика*
d
 (generitic finomy)] – финомика

ed
, съставена от генеритни финоми-

чески предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 от 

гледна точка на ингредиентната финомическа генеративност*
d
; 

(10) истафиномика*
d
 (estafinomy) [съкратено от и същото като установе-

на финомика*
d
 (established finomy)] – финомика

ed
, съставена от установени 

финомически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 

от гледна точка на ингредиентната финомическа установеност*
d
; 
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(11) диамифиномика*
d
 (diamifinomy) [съкратено от и същото като диа-

митна финомика*
d
 (diamitic finomy)] – финомика

ed
, съставена от диамитни 

финомически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 

от гледна точка на ингредиентната финомическа диамитност*
d
; 

(12) хомеофиномика*
d
 (homeofinomy) [съкратено от и същото като хоме-

остатичностна финомика*
d
 (homeostaticalitical finomy)] – такава страна от 

финомиката
e
, която представя в определен формат взаимоотношението между 

финомическо качество
d
 и финомическо количество

d
; финомика, съставена от 

хомеостатичностни финомически предмети
d
; общо понятие за разновиднос-

тите на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа хоме-

остатичност
d
; в тесен смесъл може да се подразбира и като хомеоантфино-

мика
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа инфраст-

руктурност
d
 към понятието за финомически инфрапредмет поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

финомическа инфраструктурност*
d
 (primary ingrediental finomic 

infrastructurality)] (посочени са някои от тях). 

(1) Финомически инфрапредмет*
d
 (finomic infrathing) [съкратено от и съ-

щото като инфраструктурен финомически предмет*
d
 (infrastructural finomic 

thing) и същото като финомически инфратит*
d
 (finomic infratite)] [в т.ч. инф-

раструктурен финомически обект* (infrastructural finomic object), инфраст-

руктурна финомическа система* (infrastructural finomic system), инфраст-

руктурен финомически ингредиент* (infrastructural finomic ingredient) и т.н.] 

– финомически предмет
d
, който участва в структурата на разпределението на 

финомическите предмети в финомическото пространство
d
, когато те са еле-

менти на финомическите отношения
d
; разпределен в финомическото прост-

ранство финомически предмет, който е страна на финомическо отношение; 

той показва наличието на финомическа инфраструктурност; финомически 

предмет, конституиран в инфрафиномиката; общо понятие за разновидностите 

на инфраструктурния финомически предмет от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа инфраструктурност
d
. Други избрани разновидности на 

финомическия инфрапредмет са 

(а) финомическата инфрасистема*
d
 (finomic infrasystem) [съкратено от и 

същото като инфраструктурна финомическа система*
d
 (infrastructural finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в инфрафиномиката, 

и 
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(б) финомическият инфраингредиент*
d
 (finomic infraingredient) [съкрате-

но от и същото като инфраструктурен финомически ингредиент*
d
 

(infrastructural finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в инфрафиномиката. 

(2) Финомически статипредмет*
d
 (finomic statithing) [съкратено от и съ-

щото като статитен финомически предмет*
d
 (statitic finomic thing) и същото 

като финомически статитит*
d
 (finomic statitite)] (има се предвид логическото 

понятие за предмет) [в т.ч. статитен финомически обект* (statitic finomic 

object), статитна финомическа система* (statitic finomic system), стати-

тен финомически ингредиент* (statitic finomic ingredient) и т.н.] – общо по-

нятие за разновидностите на статитния финомически предмет от гледна точка 

на ингредиентния финомически статут
ed

, към които се числят финомически-

ят субстипредмет, финомическият обтипредмет, финомическият обсипредмет 

и финомическият субтипредмет; финомически предмет, конституиран в ста-

тифиномиката. Други избрани негови разновидности са 

(а) финомическата статисистема*
d
 (finomic statisystem) [съкратено от и 

същото като статитна финомическа система*
d
 (statitic finomic system)], коя-

то от своя страна е общо понятие за финомическата субстисистема, финоми-

ческата обтисистема, финомическата обсисистема и финомическата субтисис-

тема, и 

(б) финомическият статиингредиент*
d
 (finomic statiingredient) [съкрате-

но от и същото като статитен финомически ингредиент*
d
 (statitic finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия субстиинг-

редиент, финомическия обтиингредиент, финомическия обсиингредиент и фи-

номическият субтиингредиент. 

(3) Финомически сетипредмет*
d
 (finomic setithing) [съкратено от и също-

то като сетитен финомически предмет*
d
 (sеtited finomic thing) и същото като 

финомически сетитит*
d
 (finomic sеtitite)] (има се предвид логическото поня-

тие за предмет) [в т.ч. сетитен финомически обект* (sеtited finomic object), 

сетитна финомическа система* (sеtited finomic system), сетитен финоми-

чески ингредиент* (sеtited finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на сетитния финомически предмет от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа отделимост
d
; към които се числят финомическият инсе-

папредмет и финомическият сепапредмет; финомически предмет, конституи-

ран в сетифиномиката. Други избрани негови разновидности са 

(а) финомическата сетисистема*
d
 (finomic setisystem) [съкратено от и 

същото като сетитна финомическа система*
d
 (sеtited finomic system)], която 
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от своя страна е общо понятие за финомическата инсепасистема и финомичес-

ката сепасистема, и 

(б) финомическият сетиингредиент*
d
 (finomic setiingredient) [съкратено 

от и същото като сетитен финомически ингредиент*
d
 (sеtited finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия инсепаинг-

редиент и финомическия сепаингредиент. 

(4) Финомически ингредиент*
d
 (finomic ingredient) [съкратено от и същото 

като ингредиентен финомически предмет*
d
 (ingrediental finomic thing)] – общо 

понятие за (а) финомически вход*
d
 (finomic input) и (б) финомически изход*

d
 

(finomic output) [негов частен случай е системният финомически ингреди-

ент*
d
 (system finomic ingredient), което е същото като ингредиент на финоми-

ческата система*
d
 (ingredient of the finomic system)]; от гледна точка на инг-

редиентната финомическа ингредиентност
d
 има по-широк обхват и токага е 

общо понятие за всички компонентни разновидности, към които се числят фи-

номическият компонент
d
, финомическият вход

d
, финомическият изход

d
 и фи-

номическият оператор
d
. 

(5) Финомически позипредмет*
d
 (finomic posithing) [съкратено от и също-

то като позиционен финомически предмет*
d
 (positional finomic thing) и същото 

като финомически позитит*
d
 (finomic positite)] [в т.ч. позиционен финоми-

чески обект* (positional finomic object), позиционна финомическа система* 

(positional finomic system), позиционен финомически ингредиент* (positional 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

позипредмет от гледна точка на ингредиентната финомическа позиция
d
, към 

които се числят финомическият интрапредмет, финомическият фейспредмет и 

финомическият екстрапредмет; финомически предмет, конституиран в пози-

финомиката. Други избрани негови разновидности са 

(а) финомическата позисистема*
d
 (finomic posiystem) [съкратено от и 

същото като позиционна финомическа система*
d
 (positional finomic system)], 

която от своя страна е общо понятие за финомическата интрасистема, фино-

мическата фейссистема и финомическата екстрасистема, и 

(б) финомическият позиингредиент*
d
 (finomic posiingredient) [съкратено 

от и същото като позиционен финомически ингредиент*
d
 (positional finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия интраинг-

редиент, финомическия фейсингредиент и финомическият екстраингредиент. 

(6) Финомически дипипредмет*
d
 (finomic deepithing) [съкратено от и съ-

щото като дълбочинен финомически предмет*
d
 (deepness finomic thing) и съ-

щото като финомически дипитит*
d
 (finomic deepitite)] [в т.ч. дълбочинен фи-
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номически обект* (deepness finomic object), дълбочинна финомическа сис-

тема* (deepness finomic system), дълбочинен финомически ингредиент* 

(deepness finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на фи-

номическия дипипредмет от гледна точка на ингредиентната финомическа 

дълбочина
ed

, към които се числят финомическият интипредмет, финомически-

ят спетипредмет и финомическият аутипредмет; финомически предмет, конс-

титуиран в дипифиномиката. Други избрани негови разновидности са 

(а) финомическата диписистема*
d
 (finomic deepisystem) [съкратено от и 

същото като дълочинна финомическа система*
d
 (deepness finomic system)], ко-

ято от своя страна е общо понятие за финомическата интисистема, финоми-

ческата спетисистема и финомическата аутисистема, и 

(б) финомическият дипиингредиент*
d
 (finomic deepiingredient) [съкратено 

от и същото като дълбочинен финомически ингредиент*
d
 (deepness finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия интиингре-

диент, финомическия спетиингредиент и финомическият аутиингредиент. 

(7) Финомически локапредмет*
d
 (finomic locathing) [съкратено от и също-

то като локалeн финомически предмет*
d
 (local finomic thing) и същото като 

финомически локатит*
d
 (finomic locatite)] [в т.ч. локален финомически 

обект* (local finomic object), локална финомическа система* (local finomic 

system), локален финомически ингредиент* (local finomic ingredient) и т.н.] – 

общо понятие за разновидностите на локафиномическия предмет от гледна 

точка на ингредиентното финомическо разположение
d
, към които се числят 

финомическият интерпредмет, финомическият медипредмет и финомическият 

екстерпредмет; финомически предмет, конституиран в локафиномиката; от 

своя страна едни от неговите разновидности са финомическия позипредмет*
d
 

(finomic posithing) и финомическия дипипредмет*
d
 (finomic deepithing). Други 

избрани негови разновидности са 

(а) финомическата локасистема*
d
 (finomic locasystem) [съкратено от и 

същото като локална финомическа система*
d
 (local finomic system)], която от 

своя страна е общо понятие за финомическата интерсистема, финомическата 

медисистема и финомическата екстерсистема и където едни от нейните разно-

видности са финомическата позисистема*
d
 (finomic posisystem) и финомичес-

ката диписистема*
d
 (finomic deepisystem), и 

(б) финомическият локаингредиент*
d
 (finomic locaingredient) [съкратено 

от и същото като локален финомически ингредиент*
d
 (local finomic ingredient)], 

който от своя страна е общо понятие за финомическия интерингредиент, фи-

номическия медиингредиент и финомическият екстерингредиент и където 
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едни от неговите разновидности са финомическия позиингредиент*
d
 (finomic 

posiingredient) и финомическия дипиингредиент*
d
 (finomic deepiingredient). 

(8) Финомически рекопредмет*
d
 (finomic recothing) [съкратено от и също-

то като позиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 (positional deepness 

finomic thing) и като рекогнисционен финомически предмет*
d
 (reconnoitreral 

finomic thing); същото като финомически позидипипредмет*
d
 (finomic 

posideepithing) и като финомически рекотит*
d
 (finomic recotite)] [в т.ч. реког-

нисционен финомически обект* (reconnoitreral finomic object), рекогнисци-

онна финомическа система* (reconnoitreral finomic system), рекогнисционен 

финомически ингредиент* (reconnoitreral finomic ingredient) и т.н.] – финоми-

чески предмет
e
, който е конституиран в позидипифиномиката. Той е финоми-

чески предмет, който едновременно е финомически позипредмет
d
 и финоми-

чески дипипредмет
d
 и е общо понятие за разновидностите на финомическия 

позидипиипредмет (на финомическия рекопредмет) от гледна точка на първич-

ната ингредиентна финомическа рекогнисцираност
d
 (посочени по-долу), в 

т.ч. е (а) общо понятие за разновидностите на финомическия позидипипредмет 

от гледна точка на първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към кои-

то се числят финомическият интрадипипредмет, финомическият фейсдипип-

редмет и финомическият екстрадипипредмет) и (б) общо понятие за разно-

видностите на финомическия позидипипредмет от гледна точка на първичната 

ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към които се числят финомическият 

позиинтипредмет, финомическият позиспетипредмет и финомическият позиа-

утипредмет). Други избрани разновидности на финомическия позидипип-

редмет са 

(а) финомическата позидиписистема*
d
 (finomic posideepisystem) [съкра-

тено от и същото като позиционна дълбочинна финомическа система*
d
 

(positional deepness finomic system)*
d
 и същото като финомическа рекосисте-

ма*
d
 (finomic recosystem)] – финомическа система

d
, която е конституирана в 

позидипифиномиката и която от своя страна e (α) общо понятие за разно-

видностите на финомическата позидиписистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят фино-

мическата интрадиписистема, финомическата фейсдиписистема и финомичес-

ката екстрадиписистема) и (β) общо понятие за разновидностите на финоми-

ческата позидиписистема от гледна точка на системно-първичната ингреди-

ентна финомическадълбочина
d
 (към които се числят финомическата позиин-

тисистема, финомическата позиспетисистема и финомическата позиаутисис-

тема), и 
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(б) финомическият позидипиингредиент*
d
 (finomic posideepiingredient) 

[съкратено от и същото като позиционен дълбочинен финомическа ингреди-

ент*
d
 (positional deepness finomic ingredient)*

d
 и същото като финомически ре-

коингредиент*
d
 (finomic recoingredient)] – финомически ингредиент

e
, който е 

конституиран в позидипифиномиката и който от своя страна e (α) общо поня-

тие за разновидностите на финомическия позидипиингредиент от гледна точка 

на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които 

се числят финомическият интрадипиингредиент, финомическият фейсдипиин-

гредиент и финомическият екстрадипиингредиент) и (β) общо понятие за раз-

новидностите на финомическият позидипиингредиент от гледна точка на инг-

редиентно-първичната ингредиентна финомическадълбочина
d
 (към които се 

числят финомическият позиинтиингредиент, финомическият позиспетиингре-

диент и финомическият позиаутиингредиент). 

(9) Финомически генерпредмет*
d
 (finomic generthing) [съкратено от и съ-

щото като генеритен финомически предмет*
d
 (generitic finomic thing) и като 

финомически генерит*
d
 (finomic generite)] [в т.ч. генеритен финомически 

обект* (generitic finomic object), генеритна финомическа система* (generitic 

finomic system), генеритен финомически ингредиент* (generitic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на генеритния финоми-

ческии предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа генератив-

ност
d
 (т.е. общо понятие за генероинтния финомически предмет и генероатния 

финомически предмет); той показва наличието на финомическа генеративност; 

финомически предмет, конституиран в генерфиномиката. Други избрани раз-

новидности на финомическия генерпредмет са 

(а) финомическата генерсистема*
d
 (finomic genersystem) [съкратено от и 

същото като генеритна финомическа система*
d
 (generitic finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в генерфиномиката и която е 

общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка 

на ингредиентната финомическа генеративност (т.е. е общо понятие за генеро-

интната финомическа система и генероатната финомическа система), и 

(б) финомическият генерингредиент*
d
 (finomic generingredient) [съкрате-

но от и същото като генеритен финомически ингредиент*
d
 (generitic finomic 

ingredient)] – финомическа ингредиент
d
, който е конституиран в генерфиноми-

ката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент 

от гледна точка на ингредиентната финомическа генеративност (т.е. е общо 

понятие за генероинтния финомически ингредиент и генероатния финомичес-

ки ингредиент). 
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(10) Финомически истапредмет* (finomic estathing) [съкратено от и също-

то като установен финомически предмет* (established finomic thing) и като 

финомически истатит* (finomic estatite)] [в т.ч. установен финомически 

обект* (established finomic object), установена финомическа система* 

(established finomic system), установен финомически ингредиент* (established 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на установения 

финомически предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа уста-

новеност (т.е. общо понятие за холистичен финомически предмет и имхолис-

тичен финомически предмет); той показва наличието на финомическа устано-

веност; финомически предмет, конституиран в истафиномиката. Други избра-

ни разновидности на финомическия истапредмет са: 

(а) финомическата истасистема*
d
 (finomic estasystem) [съкратено от и 

същото като установена финомическа система*
d
 (established finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в истафиномиката и която е 

общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка 

на ингредиентната финомическа установеност (т.е. е общо понятие за холис-

тичената финомическа система и имхолистичената финомическа система), и 

(б) финомическият истаингредиент*
d
 (finomic estaingredient) [съкратено 

от и същото като установен финомически ингредиент*
d
 (established finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в истафиноми-

ката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент 

от гледна точка на ингредиентната финомическа установеност (т.е. е общо по-

нятие за холистичния финомически ингредиент и имхолистичния финомичес-

ки ингредиент). 

(11) Финомически диамипредмет* (finomic diamithing) съкратено от и съ-

щото като диамитен финомически предмет* (diamitic finomic thing) и като 

финомически диамитит* (finomic diamitite)] [в т.ч. диамитен финомически 

обект* (diamitic finomic object), диамитна финомическа система* (diamitic 

finomic system), диамитен финомически ингредиент* (diamitic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на диамитния финоми-

чески предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа диамитност 

(т.е. общо понятие за биматетен финомически предмет, биматитен финоми-

чески предмет и бимататен финомически предмет); той показва наличието на 

финомическа диамитност; финомически предмет, конституиран в диамифино-

миката. Круги избрани разновидности на финомическия истапредмет са: 

(а) финомическата диамисистема*
d
 (finomic diamisystem) [съкратено от и 

същото като диамитна финомическа система*
d
 (diamitic finomic system)] – 
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финомическа система
d
, която е конституирана в диамифиномиката и която е 

общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка 

на ингредиентната финомическа диамитност (т.е. е общо понятие за биматет-

ната финомическа система, биматитната финомическа система и бимататната 

финомическа система), и 

(б) финомическият диамиингредиент*
d
 (finomic diamiingredient) [съкрате-

но от и същото като диамитен финомически ингредиент*
d
 (diamitic finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в диамифино-

миката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингреди-

ент от гледна точка на ингредиентната финомическа диамитност (т.е. е общо 

понятие за биматетния финомически ингредиент, биматитния финомически 

ингредиент и бимататния финомически ингредиент); 

(12) финомически хомеопредмет*
d
 (finomic homeothing) [съкратено от и 

същото като хомеостатичностен финомически предмет*
d
 (homeostaticalitical 

finomic thing) и същото като финомически хомеотит*
d
 (finomic homeotite)] [в 

т.ч. хомеостатичностен финомически обект* (homeostaticalitical finomic 

object), хомеостатичностна финомическа система* (homeostaticalitical 

finomic system), хомеостатичностен финомически ингредиент* 

(homeostaticalitical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидности-

те на финомическия предмет
d
 от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка хомеостатичност
d
 (към които се числят качественият финомически пред-

мет, количественият финомически предмет, хомеоантностният финомически 

предмет, хомеоитностният финомически предмет и хомеоатностният финоми-

чески предмет); показва наличието на финомическа хомеостатичност
d
 и е 

финомически предмет, конституиран в хомеофиномиката; други избрани раз-

новидности на финомическия хомеопредмет са 

(а) финомическата хомеосистема*
d
 (finomic homeosystem) [съкратено от 

и същото като хомеостатичностна финомическа система*
d
 

(homeostaticalitical finomic system)] – финомическа система
d
, която е консти-

туирана в хомеофиномиката и която е общо понятие за разновидностите на 

финомическата система от гледна точка на ингредиентната финомическа хо-

меостатичност (т.е. е общо понятие за качествената финомическа система, ко-

личествената финомическа система, хомеоантностната финомическа система, 

хомеоитностната финомическа система и хомеоатностната финомическа сис-

тема); и 

(б) финомическият хомеоингредиент*
d
 (finomic homeoingredient) съкрате-

но от и същото като хомеостатичностен финомически ингредиент*
d
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(homeostaticalitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран в хомеофиномиката и който е общо понятие за разновидностите 

на финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа 

хомеостатичност (т.е. е общо понятие за качествения финомически предмет, 

количествения финомически ингредиент, хомеоантностния финомически инг-

редиент, хомеоитностния финомически ингредиент и хомеоатностния фино-

мически ингредиент). 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа инф-

раструктурност
d
 към понятието за финомическа инфраструктурност поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната 

ингредиентна финомическа инфраструктурност*
d
 (functional ingrediental 

finomic infrastructurality)] (посочени са някои от тях): 

(1) финомическа инфраструктурност*
d
 (finomic infrastructuralness) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е инфраструктурен финоми-

чески предмет; 

(2) финомическа статитност*
d
 (finomic statiteness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е статитен финомически предмет; 

(3) финомическа сетитност*
d
 (finomic setiteness) [същото като финоми-

ческа отделимост*
d
 (finomic severality)] – състояние (положение) на финоми-

ческия предмет да е сетитен финомически предмет; 

(4) финомическа ингредиентност*
d
 (finomic ingredientality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е ингредиентен финомически пред-

мет; 

(5) финомическа позиционност*
d
 (finomic positionality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е позиционен финомически предмет; 

(6) финомическа дълбочинност*
d
 (finomic deepness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е дълбочинен финомически предмет; 

(7) финомическа разположеност*
d
 (finomic locationality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е локален финомически предмет; 

(8) финомическа рекогнисцираност*
d
 (finomic reconnoiteringness) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е рекогнисционен финомичес-

ки предмет; 

(9) финомическа генеративност*
d
 (finomic generativity) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е генеритен финомически предмет; 

(10) финомическа установеност*
d
 (finomic establishment) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е генеритен финомически предмет; 
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(11) финомическа диамитност*
d
 (finomic diamiteness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е диамитен финомически предмет; 

(12) финомическа хомеостатичност*
d
 (finomic homeostaticality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е хомеостатичностен финоми-

чески предмет. 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомичес-

ка инфраструктурност
d
: (1) ингредиентен финомически статут

d
, (2) ингра-

диентна финомическа отделимост
d
, (3) инградиентна финомическа ингреди-

ентност
d
, (4) инградиентна финомическа позиция

d
, (5) инградиентна фино-

мическа дълбочина
d
, (6) инградиентно финомическо раположенше

d
, (7) ингра-

диентна финомическа рекогнисцираност
d
, (8) инградиентна финомическа ге-

неративност
d
, (9) инградиентна финомическа установеност

d
, (10) ингради-

ентна финомическа диамитност
d
 и (11) инградиентна финомическа хомеос-

татичност
d
. 
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4.1. Ингредиентен финомически статут 

Ингредиентният финомически статут*
d
 (ingrediental finomic statute) 

[същото като ингредиентният финомическа статитност*
d
 (ingrediental 

finomic statiteness)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
, който 

разграничава субективно и обективно в финомиката
d
. В основата на ингреди-

ентния финомически статут стои логическото понятие за финомически пред-

мет
d
 (finomic thing), под което се разбира всяко нещо в финомиката

ed
, отгра-

ничавано от заобикалящата го финомическа и нефиномическа среда (вж. фи-

номическа среда), така че представрява някакво ограничено финомическо 

множество
d
. Финомическият предмет е най-общото финомическо понятие

d
 

[затова всяка финомика е предметна финомика* (thing finomy), същото като 

тингфиномика* (thingfinomy)]. То е същото като логическите понятия за фи-

номически субект (finomic subject), индивидна финомическа променлива*
d
 

(individual finomic variable), предметна финомическа променлива*
d
 (thing 

finomic variable). Според контекста логическото понятие за финомически су-

бект трябва да се разграничава от традиционното понятие за финомически су-

бект (то е омоним), което означава такъв логически финомически субект, кой-

то има някакво отношение към останалите логически субекти (тогава пос-

ледните наричани финомически обекти
d
). Ако традиционният финомически 

субект има съзнание, тогава отражението на финомическия обект в неговото 

съзнание се определя като субективен финомически предмет (като финоми-

чески субтипредмет). Ингредиентният финомически статут е разновидност на 

ингредиентната финомическа инфраструктурност
d
 и е частен случай на инг-

редиентния субномически статут (S91-D) (вж. и общностен икореномически 

статут
d
). 

Първичното прилагане на ингредиентния финомически статут
d
 към 

понятието за финомически статипредмет (съкратено от статитен финоми-

чески предмет – финомически предмет, отнасящ се до финомическия ста-

тут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според пър-

вичния ингредиентен финомически статут*
d
 (primary ingrediental finomic 

statute)]: 

(1) финомически статипредмет*
d
 (finomic statithing) [съкратено от и съ-

щото като статитен финомически предмет*
d
 (statitic finomic thing) и същото 

като финомически статитит*
d
 (finomic statitite)] (има се предвид логическото 

понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния фино-
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мически предмет от гледна точка на ингредиентния финомически статут
d
, 

към които се числят финомическият субстипредмет, финомическият обтип-

редмет, финомическият обсипредмет и финомическият субтипредмет; фино-

мически предмет, конституиран в статифиномиката; други избрани негови 

разновидности са 

(а) финомическата статисистема*
d
 (finomic statisystem) [съкратено от и 

същото като статитна финомическа система*
d
 (statitic finomic system)], коя-

то от своя страна е общо понятие за финомическата субстисистема, финоми-

ческата обтисистема, финомическата обсисистема и финомическата 

субтисистема, и 

(б) финомическият статиингредиент*
d
 (finomic statiingredient) [съкрате-

но от и същото като статитен финомически ингредиент*
d
 (statitic finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия субстиинг-

редиент, финомическия обтиингредиент, финомическия обсиингредиент и фи-

номическият субтиингредиент; 

според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиен-

тен финомически статут*
d
 (organic ingrediental finomic statute)] на финоми-

ческия статипредмет отговаря понятието за статитна финомика*
d
 (statitic 

finomy) [същото като статифиномика*
d
 (statifinomy)]; 

според функционалното прилагане [т.е. според функционалния ингреди-

ентен финомически статут*
d
 (functional ingrediental finomic statute)] на фи-

номическия статипредмет отговаря понятието за финомическа статитност*
d
 

(finomic statiteness) [същото като финомическа статитивност*
d
 (finomic 

statitivity), което от своя страна изразява състоянието (положението) на фино-

мическия предмет да е финомически статит]; 

(2) финомически субстипредмет*
d
 (finomic substithing) [съкратено от и 

същото като субектен финомически предмет*
d
 (subject finomic thing) и същото 

като финомически субект
d
 (finomic subject) и като финомически субститит*

d
 

(finomic substitite)] (има се предвид традиционното понятие за предмет) – фи-

номически субект, който има отношение към други финомически субекти в 

качеството им на финомически обекти, в т.ч. и който отразява в съзнанието си 

финомически обекти, субективното отражение на които се определя като фи-

номически субтипредмет (същото като субективен финомически предмет); 

финомически предмет, конституиран в субстифиномиката; избрани негови 

разновидности са 

(а) финомическата субстисистема*
d
 (finomic substisystem) [съкратено от 

и същото като субектна финомическа система*
d
 (subject finomic system)] и 

136



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

137 

(б) финомическият субстиингредиент*
d
 (finomic substiingredient) [съкра-

тено от и същото като субектен финомически ингредиент*
d
 (subject finomic 

ingredient)]; 

според органическото прилагане на финомическия субстипредмет отго-

варя понятието за субектна финомика*
d
 (subject finomy) [същото като субс-

тифиномика*
d
 (substifinomy)]; 

според функционалното прилагане на финомическия субстипредмет от-

говаря понятието за финомическа субститност*
d
 (finomic substiteness) [също-

то като финомическа субститивност*
d
 (finomic substitivity), което от своя 

страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да е 

финомически субстит]; 

(3) финомически обтипредмет*
d
 (finomic obtithing) [съкратено от и също-

то като обективен финомически предмет*
d
 (objective finomic thing) и същото 

като финомически обект
d
 (finomic object) и като финомически обтитит*

d
 

(finomic obtitite)] – финомически субект, към който отношение имат други фи-

номически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното съзнание във вид на 

финомически субтипредмет (последното същото като субективен финомичес-

ки предмет); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата обтисистема*
d
 (finomic obtisystem) [съкратено от и 

същото като обективна финомическа система*
d
 (objective finomic system)] и 

(б) финомическият обтиингредиент*
d
 (finomic obtiingredient) [съкратено 

от и същото като обективен финомически ингредиент*
d
 (objective finomic 

ingredient)]; 

според органическото прилагане на него отговаря понятието за обек-

тивна финомика*
d
 (objective finomy) [същото като обтифиномика*

d
 

(obtifinomy)]; 

според функционалното прилагане на финомическия обтипредмет отго-

варя понятието за финомическа обтитност*
d
 (finomic obtiteness) [същото като 

финомическа обективност*
d
 (finomic objectivity), което от своя страна изразя-

ва състоянието (положението) на финомическия предмет да е финомически 

обстит]; 

(4) финомически обсипредмет*
d
 (finomic obsithing) [съкратено от и също-

то като обексивен финомически предмет*
d
 (objestive finomic thing) и същото 

като финомически обситит*
d
 (finomic obsitite) и като финомически обекто-

ид*
d
 (finomic objectoid)] – това е финомически предмет, изведен от информа-

ция на субективния финомически предмет чрез научни методи и чиито харак-
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теристики са близо до тези на обективния финомически предмет (на без да мо-

гат да се покриват изцяло с тях); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата обсисистема*
d
 (finomic obsisystem) [съкратено от и 

същото като обексивна финомическа система*
d
 (objecsive finomic system)] и 

(б) финомическият обсиингредиент*
d
 (finomic obsiingredient) [съкратено 

от и същото като обексивен финомически ингредиент*
d
 (objecsive finomic 

ingredient)]; 

според органическото прилагане на него отговаря понятието за обексив-

на финомика*
d
 (objecsive finomy) [същото като обсифиномика*

d
 (obsifinomy)]; 

според функционалното прилагане на финомическия обсипредмет отго-

варя понятието за финомическа обситност*
d
 (finomic obsiteness) [същото като 

финомическа обситивност*
d
 (finomic obsitivity), което от своя страна изразява 

състоянието (положението) на финомическия предмет да е финомически об-

сит]; 

(5) финомически субтипредмет*
d
 (finomic subtithing) [съкратено от и съ-

щото като субективен финомически предмет*
d
 (subjective finomic thing) и съ-

щото като финомически субтитит*
d
 (finomic subtitite) и като финомически ре-

вербат*
d
 (finomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение)] – това е 

финомически предмет, който е финомическо отражение на обективния фино-

мически предмет в човешкото съзнание (в субектния финомически предмет); 

според органическото прилагане на него отговаря понятието за субективна 

финомика*
d
 (subjective finomy) [същото като субтифиномика*

d
 (subtifinomy)]; 

негов (на финомическия субтипридмет) основен частен случай е финомичес-

ката система
e
 (finomic system) [същото като системен финомически пред-

мет*
d
 (systemic finomic thing) или още финомически систпредмет*

d
 (finomic 

systthing)] – това е обособен финомически субтипредмет* (separated finomic 

subtithing), който притежава системни финомически компоненти; избрани не-

гови разновидности са 

(а) финомическата субтисистема*
d
 (finomic subtisystem) [съкратено от и 

същото като субективна финомическа система*
d
 (subjective finomic system)] и 

(б) финомическият субтиингредиент*
d
 (finomic subtiingredient) [съкрате-

но от и същото като субективен финомически ингредиент*
d
 (subjective finomic 

ingredient)]; 

според органическото прилагане на нея (на финомическата система) от-

говаря понятието за системна финомика*
d
 (systemic finomy) [същото като 

систфиномика*
d
 (systfinomy)]; 
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според функционалното прилагане на финомическия субтипредмет от-

говаря понятието за финомическа субтитност*
d
 (finomic subtiteness) [същото 

като финомическа субективност*
d
 (finomic subjectivity), което от своя страна 

изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да е финоми-

чески субтит]. 
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4.2. Ингредиентна финомическа отделимост 

Ингредиентната финомическа отделимост*
d
 (ingrediental finomic 

severality) [същото като ингредиентна финомическа сетитност*
d
 (ingrediental 

finomic setiteness)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
, според 

който финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
 финоми-

ческите системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се разделят на необособе-

ни и обособени по отношение заобикалящата ги нефиномическа и финомичес-

ка среда. Представлява частен случай на критерия на ингредиентната субно-

мическа отделимост
d
 (S91-D) и е разновидност на ингредиентната финоми-

ческа инфраструктурност
d
. 

Първичното прилагане на ингредиентната финомическа отделимост
ed

 

към понятието за финомически сетипредмет (съкратено от финомически 

предмет на отделимостта – separability finomic thing) поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

финомическа отделимост*
d
 (primary ingrediental finomic severality)]: 

(1) финомически сетипредмет*
d
 (finomic setithing) [съкратено от и същото 

като сетитен финомически предмет*
d
 (sеtited finomic thing) и същото като 

финомически сетитит*
d
 (finomic sеtitite)] (има се предвид логическото поня-

тие за предмет) – общо понятие за разновидностите на сетитния финомически 

предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа отделимост
ed

; към 

които се числят финомическият инсепапредмет и финомическият сепапредмет; 

финомически предмет, конституиран в сетифиномиката; други избрани негови 

разновидности са 

(а) финомическата сетисистема*
d
 (finomic setisystem) [същото като 

сетитна финомическа система*
d
 (sеtited finomic system)], която от своя 

страна е общо понятие за финомическата инсепасистема и финомическата 

сепасистема, и 

(б) финомическият сетиингредиент*
d
 (finomic setiingredient) [същото ка-

то сетитен финомически ингредиент*
d
 (sеtited finomic ingredient)], който от 

своя страна е общо понятие за финомическия инсепаингредиент и финомичес-

кия сепаингредиент; 

според органическото прилагане [т.е. според органическата ингредиен-

тна финомическа отделимост*
d
 (organic ingrediental finomic severality)] на 

финомическия сетипредмет отговаря понятието за сетитна финомика*
d
 

(setited finomy) [същото като сетифиномика*
d
 (setifinomy)]; 
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според функционалното прилагане [т.е. според функционалния ингреди-

ентна финомическа отделимост*
d
 (functional ingrediental finomic severality)] 

на финомическия сетипредмет отговаря понятието за финомическа сетит-

ност*
d
 (finomic setiteness) [същото като финомическа отделимост*

d
 (finomic 

severality) и като финомическа сетитивност*
d
 (finomic setitivity), което от 

своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да 

е финомически сетит]; 

(2) финомически инсепапредмет*
d
 (finomic insepathing) (съкратено от 

inseparated) [съкратено от и същото като необособен финомически предмет*
d
 

(inseparated finomic thing) и същото като финомически инсепатит*
d
 (finomic 

insepatite)] – финомически предмет
e
 (макар и дефинитивно ограничен като 

всички финомически предмети), който финомически не е обособен от заобика-

лящата го нефиномическа и финомическа среда и при който не се идентифи-

цира някакво финомическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има 

пасивно финомическо отношение към средата; финомически предмет, консти-

туиран в инсепафиномиката; избрани негови разновидности са 

(а) финомическата инсепасистема*
d
 (finomic insepasystem) [съкратено от 

и същото като необособена финомическа система*
d
 (inseparated finomic 

system)] и 

(б) финомическият инсепаингредиент*
d
 (finomic insepaingredient) [съкра-

тено от и същото като необособен финомически ингредиент*
d
 (inseparated 

finomic ingredient)]; 

според органическото прилагане на финомическия инсепапредмет отго-

варя понятието за необособена финомика*
d
 (inseparated finomy) [същото като 

инсепафиномика*
d
 (insepafinomy)]; 

според функционалното прилагане на финомическия инсепапредмет от-

говаря понятието за финомическа инсепатитност*
d
 (finomic insepatiteness) 

[същото като финомическа инсепативност*
d
 (finomic insepativity), което от 

своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да 

е финомически инсепатит]; 

(3) финомически сепапредмет*
d
 (finomic sepathing) (съкратено от 

separated) [съкратено от и същото като обособен финомически предмет*
d
 

(separated finomic thing) или още като финомически сепаратум* (finomic 

separatum) и същото като финомически сепатит*
d
 (finomic sepatite)] – фино-

мически предмет
e
, който финомически е обособен от заобикалящата го нефи-

номическа и финомическа среда и при който се идентифицира наличие или 

отсъствие на финомическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има 
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пасивно или активно финомическо отношение към средата; за него са харак-

терни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него 

в изход към нея) (вж. функционална финомическа система
e
) и (б) цялостност 

(финомическият предмет като цяло притежава финомически свойства, различ-

ни от и надграждащи свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност на 

финомическата система
e
); според органическото прилагане на него отгова-

ря понятието за обособена финомика*
d
 (separated finomy) [същото като сепа-

финомика*
d
 (sepafinomy)]; финомически предмет, конституиран в сепафино-

миката; избрани негови разновидности са 

(а) финомическата сепасистема*
d
 (finomic sepasystem) [съкратено от и 

същото като обособена финомическа система*
d
 (separated finomic system)] и 

(б) финомическият сепаингредиент*
d
 (finomic sepaingredient) [съкратено 

от и същото като обособен финомически ингредиент*
d
 (separated finomic 

ingredient)]; 

според органическото прилагане на финомическия инсепапредмет отго-

варя понятието за необособена финомика*
d
 (inseparated finomy) [същото като 

инсепафиномика*
d
 (insepafinomy)]; 

според функционалното прилагане на финомическия сепапредмет отго-

варя понятието за финомическа сепатитност*
d
 (finomic sepatiteness) [същото 

като финомическа сепативност*
d
 (finomic sepativity), което от своя страна из-

разява състоянието (положението) на финомическия предмет да е финомичес-

ки сепатит]; ако не е посочено друго, под финомически предмет обиковено се 

подразбира финомическият сепапредмет. 

Когато няма взаимодействие между финомическия сепапредмет и околна-

та среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са нуле-

ви), той е закрит финомически сепапредмет*
d
 (covered finomic sepathing) или 

още закрит финомически сепаратум*
d
 (covered finomic separatum) (вж. закри-

та финомическа система
d
), а когато има взаимодействие между финомичес-

кия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително, входът и 

изходът на сепаратума са положителни), той е открит финомически сепап-

редмет*
d
 (discovered finomic sepathing) или още открит финомически сепа-

ратум*
d
 (discovered finomic separatum) (вж. открита финомическа система

d
), 

което се определя още като финомическа единица*
e
 (finomic participant). На 

тези две понятия съответстват закрита сепафиномика*
d
 (covered sepafinomy) и 

открита сепафиномика*
d
 (discovered sepafinomy). 
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4.3. Ингредиентна финомическа ингредиентност 

Ингредиентната финомическата ингредиентност*
d
 (ingrediental finomic 

ingredientality) (на финомическия предмет) е първичен ингредиентен финоми-

чески критерий
d
, който изразява свойството (рес способността) на финомичес-

кия предмет
d
 (в т.ч. и финомическия обект

d
, финомическата система

d
 и фи-

номическия ингредиент
d
) да притежава съвместно вход (входен финомически 

ингредиент
d
) и изход (изходен финомически ингредиент

d
), в т.ч. и в обобще-

ния им вид като входен и изходен финомически предмет, и да ги преобразува 

един в друг (да трансформира помежду им финомическите ингредиенти
e
 от 

двата типа – входния и изходния, т.е. финомическото богатство
d
 от една в 

друга форма) с помощта на финомически оператор
d
 (на финомически ингреди-

ентор
d
). Представлява частен случай на критерия на ингредиентната субно-

мическата ингредиентност (S91-D) и е разновидност на ингредиентната фи-

номическа инфраструктурност
d
. 

Първичното прилагане на ингредиентната финомическата ингредиен-

тност
d
 към понятието за финомически компонент поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентната фи-

номическа ингредиентност*
d
 (primary ingrediental finomic ingredientality)]: 

(1) финомически ингредиент*
ed

 (finomic ingredient) [същото като ингреди-

ентен финомически предмет*
d
 (ingrediental finomic thing)] – общо понятие за 

(а) финомически вход*
d
 (finomic input) и (б) финомически изход*

d
 (finomic 

output) [негов частен случай е системният финомически ингредиент*
d
 (system 

finomic ingredient), което е същото като ингредиент на финомическата систе-

ма*
d
 (ingredient of the finomic system)]; от гледна точка на ингредиентната 

финомическа ингредиентност
d
 има по-широк обхват и токага е общо понятие 

за всички компонентни разновидности, към които се числят финомическият 

компонент
d
, финомическият вход

d
, финомическият изход

d
 и финомическият 

оператор
d
; според органическото прилагане на него отговаря понятието за 

ингредиентна финомика*
d
 (ingredient finomy), което е същото като ингфино-

мика*
d
 (ingfinomy); според функционалното прилагане на финомическия ин-

гредиент отговаря понятието за финомическа ингредиентност*
d
 (finomic 

ingredientality); ако не е посочено друго, което от своя страна изразява състоя-

нието (положението) на финомическия предмет да е финомически ингредиент, 

под финомически ингредиент обикновено се подразбира ингредиентът на фи-

номическата система; 
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(2) финомически компонент
d
 (finomic component) [същото като предметен 

финомически компонент*
d
 (componental finomic thing) – общо понятие за раз-

новидностите на финомическия компонент от гледна точка на ингредиентна-

та финомическата ингредиентност
d
; първична градивна съставка на фино-

мическия предмет
e
 [негов частен случай е системният финомически компо-

нент
d
 (system finomic component), което е същото като компонент на финоми-

ческата система
ed

 (component of the finomic system)]; според органическото 

прилагане [т.е. според органическата ингредиентната финомическа ингреди-

ентност*
d
 (organic finomic ingredientality)] на него отговаря понятието за ком-

понентна финомика*
d
 (component finomy), което е същото като компофиноми-

ка*
d
 (compofinomy); според функционалното прилагане [т.е. според функци-

оналния финомическа ингредиентност*
d
 (functional finomic ingredientality)] на 

финомическия компонент отговаря понятието за финомическа компонент-

ност*
d
 (finomic componentness), което от своя страна изразява състоянието 

(положението) на финомическия предмет да е финомически компонент; ако не 

е посочено друго, под финомически компонент обикновено се подразбира 

компонентът на финомическата система; 

(3) финомически вход*
d
 (finomic input) [същото като входен финомически 

предмет*
d
 (input finomic thing)] – финомическо въздействие

d
, което финоми-

ческият предмет
d
 получава от околната среда [негов частен случай е систем-

ният финомически вход*
d
 (system finomic input), което е същото като вход на 

финомическата система
e
 (input of the finomic system)]; според органическото 

прилагане на него отговаря понятието за входна финомика*
d
 (input finomy), 

което е същото като инпутфиномика*
d
 (inputfinomy); според функционалното 

прилагане на финомическия вход отговаря понятието за финомическа 

входност*
d
 (finomic inputness), което от своя страна изразява състоянието (по-

ложението) на финомическия предмет да е финомически вход; ако не е посо-

чено друго, под финомически вход обикновено се подразбира входът на фино-

мическата система; 

(4) финомически изход*
d
 (finomic output) [същото като изходен финоми-

чески предмет*
d
 (output finomic thing)] – финомическо въздействие

d
, което 

финомическият предмет
d
 оказва върху околната среда [негов частен случай е 

системният финомически изход*
d
 (system finomic output), което е същото като 

изход на финомическата система
e
 (output of the finomic system)]; според орга-

ническото прилагане на него отговаря понятието за изходна финомика*
d
 

(output finomy), което е същото като оутпутфиномика*
d
 (outputfinomy); спо-

ред функционалното прилагане на финомическия изход отговаря понятието 
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за финомическа изходност*
d
 (finomic outputness), което от своя страна изразя-

ва състоянието (положението) на финомическия предмет да е финомически 

изход; ако не е посочено друго, под финомически изход обикновено се под-

разбира изходът на финомическата система; 

(5) финомически оператор*
d
 (finomic operator) [същото като операторен 

финомически предмет*
d
 (operatorial finomic thing)] – правило, по силата на ко-

ето входът на финомическия предмет се преобразува (трансформира) в изход 

на финомическия предмет [негов частен случай е системният финомически 

оператор*
d
 (system finomic operator), което е същото като оператор на фино-

мическата система
d
 (operator of the finomic system)]; според органическото 

прилагане на него отговаря понятието за операторна финомика*
d
 (operator 

finomy), което е същото като трансфиномика*
d
 (transfinomy) (от трансформи-

раща финомика, т.е. от финомика с оператор, който трансформира, преобразу-

ва входа в изход); според функционалното прилагане на финомическия опе-

ратор, отговаря понятието за финомическа операторност*
d
 (finomic 

operatoring), което от своя страна изразява състоянието (положението) на фи-

номическия предмет да е финомически оператор; ако не е посочено друго, ако 

не е посочено друго, под финомически оператор обикновено се подразбира 

операторът на финомическата система. 

Важна бележка. Финомическият оператор може да бъде финомически ин-

гредиент на друг финомически предмет (в т.ч. и на друга финомическа систе-

ма), когато другият предмет (в т.ч. и другата система) е от по-висок ранг от 

този на дадения предмет (в т.ч. и на дадената система) (вж. ранжиране на инг-

редиентните финомически системи
e
). Само в този смисъл ингредиентната 

финомическата ингредиентност поражда всички финомически компо-

ненти, в т.ч. и финомическия оператор. 
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4.4. Ингредиентна финомическа позиция 

Ингредиентната финомическа позиция*
d
 (ingrediental finomic position) 

[същото като ингредиентна финомическа позиционност*
d
 (ingrediental finomic 

positionality)] е първичен ингредиентен финомически критерий, който разгра-

ничава финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финоми-

ческите системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) според мястото, което те 

заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на финоми-

ката (вътрешната и външната финомическа среда
d
) и на нейните разновиднос-

ти (което е разположение в ширина). Той е една от разновидностите на инг-

редиентното финомическо разположение, представлява частен случай на инг-

редиентната субномическа позиция (S91-D) и е разновидност на ингредиент-

ната финомическа инфраструктурност
d
. 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа позиция
d
 

към понятието за позифиномика поражда следните негови разновидности [т.е. 

разновидности според органическата ингредиентна финомическа позиция*
d
 

(organic ingrediental finomic position)]: 

(1) позифиномика*
d
 (posifinomy) [съкратено от и същото като позиционна 

финомика*
d
 (positional finomy)] – общо понятие за разновидностите на пози-

финомиката от гледна точка на ингредиентната финомическа позиция
d
; 

(2) интрафиномика*
d
 (intrafinomy) [съкратено от и същото като интрапо-

зиционна финомика*
d
 (intrapositional finomy) и същото като нуклеарна фино-

мика*
d
 (nuclearary finomy)] – позифиномика, която се разполага в финомичес-

ката вътрешност, т.е. във вътрешната финомическа среда на дадена обособена 

финомика (рес на дадена финомическа система
d
) и която въздейства върху 

финомическата “вънкъшност”, т.е. върху външната финомическа среда (върху 

екстрафиномиката, заобикаляща обособената финомика) или получава въз-

действия от нея посредством граничната финомическа среда (посредствам 

фейсфиномиката) (взаимодействието между интрафиномиката и екстрафино-

миката е опосредствано, а взаимодействието между интрафиномиката и фейс-

финомиката, както и взаимодействието между фейсфиноиката и екстрафино-

миката е непосредствено); 

(3) фейсфиномика*
d
 (facefinomy) [съкратено от и същото като фейспози-

ционна финомика*
d
 (facepositional finomy) и същото като гранична финомика*

d
 

(boundary finomy)] – позифиномика, която е границата (граничната финоми-

ческа среда) на дадена обособена финомика (рес на дадена финомическа сис-
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тема) (например финомическата политика) и която непосредствено взаимо-

действа с външната финомическа среда (с екстрафиномиката, заобикаляща 

обособената финомика) и с вътрешната финомическа среда (с интрафиномика-

та); 

(4) екстрафиномика*
d
 (extrafinomy) [съкратено от и същото като екстра-

позиционна финомика*
d
 (extrapositional finomy)] – позифиномика, която е 

външната по отношение на обособената финомика (рес на дадената финоми-

ческа система) финомическа среда и която финомическа среда е непосредстве-

но позиционирана до нейната граница и взамодейства с тази финомика пос-

редством фейсфиномиката (от своя страна обособената финомика въздейства 

върху заобикалящата я нефиномическа околна среда опосредствано чрез своя-

та фейсфиномика или чрез своята екстрафиномика). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа позиция
ed

 

към понятието за финомически позипредмет поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финомическа 

позиция*
d
 (primary ingrediental finomic position)]: 

(1) финомически позипредмет*
d
 (finomic posithing) [съкратено от и също-

то като позиционен финомически предмет*
d
 (positional finomic thing) и същото 

като финомически позитит*
d
 (finomic positite)] – общо понятие за разно-

видностите на финомическия позипредмет от гледна точка на ингредиентната 

финомическа позиция
d
, към които се числят финомическият интрапредмет, 

финомическият фейспредмет и финомическият екстрапредмет; финомически 

предмет, конституиран в позифиномиката; други избрани негови разновиднос-

ти са 

(а) финомическата позисистема*
d
 (finomic posiystem) [съкратено от и 

същото като позиционна финомическа система*
d
 (positional finomic system)], 

която от своя страна е общо понятие за финомическата интрасистема, фино-

мическата фейссистема и финомическата екстрасистема, и 

(б) финомическият позиингредиент*
d
 (finomic posiingredient) [съкратено 

от и същото като позиционен финомически ингредиент*
d
 (positional finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия интраинг-

редиент, финомическия фейсингредиент и финомическият екстраингредиент; 

(2) финомически интрапредмет*
d
 (finomic intrathing) [съкратено от и съ-

щото като интрапозиционен финомически предмет*
d
 (intrapositional finomyc 

thing) и същото като нуклеарен финомически предмет*
d
 (nuclearary finomic 

147



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

148 

thing) и като финомически интратит*
d
 (finomic intratite)] – финомически 

предмет, конституиран в интрафиномиката; избрани негови разновидности са 

(а) финомическата интрасистема*
d
 (finomic intrasystem) [съкратено от и 

същото като интрапозиционна финомическа система*
d
 (intrapositional finomic 

system)] и 

(б) финомическият интраингредиент*
d
 (finomic intraingredient) [съкрате-

но от и същото като интрапозиционен финомически ингредиент*
d
 

(intrapositional finomic ingredient)]; 

(3) финомически фейспредмет*
d
 (finomic facething) [съкратено от и също-

то като фейспозиционен финомически предмет*
d
 (facepositional finomyc thing) 

и същото като граничен финомически предмет*
d
 (boundary finomic thing) и ка-

то финомически фейстит*
d
 (finomic facetite)] – финомически предмет, консти-

туиран в фейсфиномиката; избрани негови разновидности са 

(а) финомическата фейссистема*
d
 (finomic facesystem) [съкратено от и 

същото като фейспозиционна финомическа система*
d
 (facepositional finomic 

system)] и 

(б) финомическият фейсингредиент*
d
 (finomic faceingredient) [съкратено 

от и същото като фейспозиционен финомически ингредиент*
d
 (facepositional 

finomic ingredient)]; 

(4) финомически екстрапредмет*
d
 (finomic extrathing) [ съкратено от и 

същото като екстрапозиционен финомически предмет*
d
 (extrapositional 

finomyc thing) и същото като добавен финомически предмет*
d
 (plus finomic 

thing), както и като финомически екстратит*
d
 (finomic extratite)] – финоми-

чески предмет, конституиран в екстрафиномиката; избрани негови разно-

видности са 

(а) финомическата екстрасистема*
d
 (finomic extrasystem) [съкратено от и 

същото като екстрапозиционна финомическа система*
d
 (extrapositional 

finomic system)] и 

(б) финомическият екстраингредиент*
d
 (finomic extraingredient) [съкра-

тено от и същото като екстрапозиционен финомически ингредиент*
d
 

(extrapositional finomic ingredient)]; 

В. От своя страна класификацията, получена в резултат от функционал-

ното прилагане към понятието за финомическа позиционност [т.е. според 

функционалната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (functional ingrediental 

finomic position)], е следната: 
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(1) финомическа позиционност*
d
 (finomic positionality) [която от своя 

страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да е по-

зиционен финомически предмет]; 

(2) финомическа интрапозиционност*
d
 (finomic intrapositionality) [която 

от своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет 

да е интрапозиционен финомически предмет]; 

(3) финомическа фейспозиционност*
d
 (finomic facepositionality) [която от 

своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да 

е фейспозиционен финомически предмет]; 

(4) финомическа екстрапозиционност*
d
 (finomic extrapositionality) [която 

от своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет 

да е екстрапозиционен финомически предмет]. 
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4.5. Ингредиентна финомическа дълбочина 

Ингредиентната финомическа дълбочина*
d
 (ingrediental finomic deepness) 

[същото като ингредиентна финомическа дълбочинност*
d
 (ingrediental finomic 

deepness)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
, който разграни-

чава финомическите предмети
e
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) според мястото, което те зае-

мат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на финоми-

ката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Той е 

една от разновидностите на ингредиентното финомическо разположение
d
. 

Ингредиентната финомическа дълбочина е разновидност на ингредиентната 

финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на ингредиентната 

субномическа дълбочина (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа дълбочи-

на
ed

 към понятието за дипифиномика поражда следните негови разновидности 

[т.е. разновидности според органическата ингредиентна финомическа дълбо-

чина*
d
 (organic ingrediental finomic deepness)]: 

(1) дипифиномика*
d
 (deepifinomy) [съкратено от и същото като дълбочин-

на финомика*
d
 (deepness finomy)] – общо понятие за разновидностите на ди-

пифиномиката от гледна точка на ингредиентното финомическа дълбочина
d
; 

(2) интифиномика*
d
 (intifinomy) [съкратено от и същото като инсайдерна 

/вътрешна/ дълбочинна финомика*
d
 (inside deepness finomy)] – диалектическо 

понятие за такава дипифиномика, която е вътрешната страна (дълбочинната 

страна) на дадена обособена финомика (рес на дадена финомическа система
e
) 

и която въздейства върху околната (външната) финомическа и нефиномическа 

среда опосредствано чрез своята външна страна (рес чрез външната страна на 

обособената финомика, на обособената система), наречена аутифиномика; 

значими разновидности на интифиномиката са финомическата същност
d
, фи-

номическото съдържание
d
 и финомическата субстанция

d
; 

(3) спетифиномика*
d
 (spetifinomy) [съкратено от и същото като специална 

/особена/ дълбочинна финомика*
d
 (special deepness finomy)] – диалектическо 

понятие за такава дипифиномика, която е специалната страна или още особе-

ната страна (преобразуващата страна) на дадена обособена финомика (на да-

дена финомическа система
d
) и която взаимодейства с вътрешната и външната 

страна на системата (с интфиномиката и с аутифиномиката); тя се състои от 

отделни компоненти на двете страни, между които има взаимодействие и вза-
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имно проникване и съдейства за трансформирането на интфиномиката в аути-

финомика; 

(4) аутифиномика*
d
 (outifinomy) [съкратено от и същото като аутсайдер-

на /външна/ дълбочинна финомика*
d
 (outside deepness finomy)] – диалектическо 

понятие за такава дипифиномика, която е външната страна (повърхностната 

страна) на дадена обособена финомика (на дадена финомическа система
d
) и 

която външна страна получава въздействия от вътрешната страна (от интифи-

номиката) посредством специалната страна (спетифиномиката) и въздейства 

върху околната (външната) финомическа и нефиномическа среда непосредст-

вено; значими нейни разновидности са финомическото явление
d
, финомичес-

ката форма
d
 и финомическата суперстанта

d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа дълбочина
d
 

към понятието за финомически дипипредмет поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финомическа 

дълбочина*
d
 (primary ingrediental finomic deepness)]: 

(1) финомически дипипредмет*
d
 (finomic deepithing) [съкратено от и съ-

щото като дълбочинен финомически предмет*
d
 (deepness finomic thing) и съ-

щото като финомически дипитит*
d
 (finomic deepitite)] – общо понятие за раз-

новидностите на финомическия дипипредмет от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа дълбочина
d
, към които се числят финомическият интип-

редмет, финомическият спетипредмет и финомическият аутипредмет; фино-

мически предмет, конституиран в дипифиномиката; други избрани негови раз-

новидности са 

(а) финомическата диписистема*
d
 (finomic deepisystem) [съкратено от и 

същото като дълочинна финомическа система*
d
 (deepness finomic system)], ко-

ято от своя страна е общо понятие за финомическата интисистема, финоми-

ческата спетисистема и финомическата аутисистема, и 

(б) финомическият дипиингредиент*
d
 (finomic deepiingredient) [съкратено 

от и същото като дълбочинен финомически ингредиент*
d
 (deepness finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия интиингре-

диент, финомическия спетиингредиент и финомическият аутиингредиент; 

(2) финомически интипредмет*
d
 (finomic intithing) [съкратено от и също-

то като инсайдерен /вътрешен/ дълбочинен финомически предмет*
d
 (inside 

deepness finomic thing) и същото като финомически интитит*
d
 (finomic 

intitite)] – финомически предмет, конституиран в интфиномиката; избрани не-

гови разновидности са 
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(а) финомическата интисистема*
d
 (finomic intisystem) [съкратено от и 

същото като инсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 (inside deepness 

finomic system)] и 

(б) финомическият интиингредиент*
d
 (finomic intiingredient) [съкратено 

от и същото като инсайдерен дълбочинен финомически ингредиент*
d
 (inside 

deepness finomic ingredient)]; 

(3) финомически спетипредмет*
d
 (finomic spetithing) [съкратено от и съ-

щото като специален /особен/ дълбочинен финомически предмет*
d
 (special 

deepness finomic thing) и същото като финомически спетитит*
d
 (finomic 

spetitite)] – финомически предмет, конституиран в спетифиномиката; избрани 

негови разновидности са 

(а) финомическата спетисистема*
d
 (finomic spetisystem) [съкратено от и 

същото като специална дълбочинна финомическа система*
d
 (special deepness 

finomic system)] и 

(б) финомическият спетиингредиент*
d
 (finomic spetiingredient) [съкрате-

но от и същото като специален дълбочинен финомически ингредиент*
d
 (special 

deepness finomic ingredient)]; 

(4) финомически аутипредмет*
d
 (finomic outithing) [съкратено от и също-

то като аутсайдерен /външен/ дълбочинен финомически предмет*
d
 (outside 

deepness finomic thing) и същото като финомически аутитит*
d
 (finomic 

outitite)] – финомически предмет, конституиран в аутифиномиката; избрани 

негови разновидности са 

(а) финомическата аутисистема*
d
 (finomic outisystem) [съкратено от и 

същото като аутсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 (outside 

deepness finomic system)] и 

(б) финомическият аутиингредиент*
d
 (finomic outiingredient) [съкратено 

от и същото като аутсайдерен дълбочинен финомически ингредиент*
d
 (outside 

deepness finomic ingredient)]; 

В. От своя страна класификацията, получена в резултат от функционал-

ното прилагане към понятието за финомическа дълбочинност [т.е. според 

функционалната ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (functional 

ingrediental finomic deepness)], е следната: 

(1) финомическа дълбочинност*
d
 (finomic deepness) [която от своя страна 

изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да е дълбочи-

нен финомически предмет]; 
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(2) финомическа интидълбочинност*
d
 (finomic intideepness), което е съ-

щото като инсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 (inside finomic deepness) 

[която от своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия 

предмет да е инсайдерен /вътрешен/ дълбочинен финомически предмет]; 

(3) финомическа спетидълбочинност*
d
 (finomic spetideepness), което е 

същото като специална финомическа дълбочинност*
d
 (special finomic deepness) 

[която от своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия 

предмет да е специален (особен) дълбочинен финомически предмет]; 

(4) финомическа аутидълбочинност*
d
 (finomic outideepness), което е съ-

щото като аутсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 (outside finomic 

deepness) [която от своя страна изразява състоянието (положението) на фино-

мическия предмет да е аутсайдерен /външен/ дълбочинен финомически пред-

мет]. 
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4.6. Ингредиентно финомическо разположение 

Ингредиентното финомическо разположение*
ed

 (ingrediental finomic 

location) [същото като ингредиентна финомическа разположеност*
d
 

(ingrediental finomic locationality)] е първичен ингредиентен финомически кри-

терий
d
, който разграничава финомическите предмети

d
 (в т.ч. и финомически-

те обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингредиенти

d
) спо-

ред мястото, което те заемат във взаимоотношението между вътрешното и 

външното пространство на финомиката
d
 (вътрешното и външното финоми-

ческо пространство) и на нейните разновидности (което е разположение 

изобщо). Затова едни от неговите разновидности (също в качеството си на 

първични критерии) са ингредиентната финомическа позиция
d
 (което е раз-

положение в ширина) и ингредиентната финомическа дълбочина
d
 (което е 

разположение в дълбочина), по отношение на които ингредиентното финоми-

ческо разположение е тяхно общо понятие. Ингредиентното финомическо раз-

положение е разновидност на ингредиентната финомическа инфраструктур-

ност
d 

 и е частен случай на ингредиентното субномическо разположение 

(S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентното финомическо разпо-

ложение
d
 към понятието за локафиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно финоми-

ческо разположение*
d
 (organic ingrediental finomic location), където от своя 

страна разновидности на последното са органическата ингредиентна финоми-

ческа позиция
d
 и органическата ингредиентна финомическа дълбочина

d
]: 

(1) локафиномика*
d
 (locafinomy) [съкратено от и същото като локална фи-

номика*
d
 (local finomy)] – общо понятие за разновидностите на локафиномика-

та от гледна точка на ингредиентното финомическо разположание
d
; от своя 

страна едни от нейните разновидности са позифиномиката*
d
 (posifinomy) (вж. 

ингредиентна финомическа позиция
d
) и дипифиноми-ката*

d
 (deepifinomy) (вж. 

ингредиентна финомическа дълбочина
d
); 

(2) интерфиномика*
d
 (interfinomy) [съкратено от и същото като вътрешна 

финомика*
d
 (internal finomy), както и съкратено от и същото като интернална 

финомика*
d
 (internal finomy)] – локална финомика, която се разполага във вът-

решното пространство на дадена обособена финомика (на дадена финомическа 

система
d
) и която въздейства върху околното (външното) пространство (върху 

екстерфиномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея 
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посредством медифиномиката (взаимодействието между интерфиномиката и 

екстерфиномиката е опосредствано, а взаимодействието между интерфиноми-

ката и медифиномиката, както и взаимодействието между медифиноиката и 

екстерфиномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са инт-

рафиномиката*
d
 (intrafinomy) (вж. ингредиентна финомическа позиция

d
) и 

интифиномиката*
d
 (intifinomy) (вж. ингредиентна финомическа дълбочина

d
); 

(3) медифиномика*
d
 (medifinomy) [съкратено от и същото като междинна 

финомика*
d
 (medial finomy), както и съкратено от и същото като медиална фи-

номика*
d
 (medial finomy)] – локална финомика, която е границата на дадена 

обособена финомика (на дадена финомическа система
d
) и която непосредст-

вено взаимодейства с околното (външното) пространство (с екстерфиномика-

та, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерфиномика-

та); едни от нейните разновидности са фейсфиномиката*
d
 (facefinomy) (вж. 

ингредиентна финомическа позиция
d
) и спетифиномиката*

d
 (spetifinomy) (вж. 

ингредиентна финомическа дълбочина
d
); 

(4) екстерфиномика*
d
 (exterfinomy) [съкратено от и същото като външна 

финомика*
d
 (external finomy), както и съкратено от и същото като екстернална 

финомика*
d
 (external finomy)] – локална финомика, която е част от заобикаля-

щото обособената финомика (рес дадената финомическа система
d
) пространс-

тво, която е непосредствено разположена до медифиномиката и която взамо-

действа с тази система посредством медифиномиката; едни от нейните разно-

видности са екстрафиномиката*
d
 (extrafinomy) (вж. ингредиентна финоми-

ческа позиция
d
) и аутифиномиката*

d
 (outifinomy) (вж. ингредиентна финоми-

ческа дълбочина
d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентното финомическо разположе-

ние
ed

 към понятието за финомически локапредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно финоми-

ческо разположение*
d
 (primary ingrediental finomic location), където от своя 

страна разновидности на последното са първичната ингредиентна финомичес-

ка позиция
d
 и първичната ингредиентна финомическа дълбочина

d
]: 

(1) финомически локапредмет*
d
 (finomic locathing) [съкратено от и също-

то като локалeн финомически предмет*
d
 (local finomic thing) и същото като 

финомически локатит*
d
 (finomic locatite)] – общо понятие за разновидностите 

на локафиномическия предмет от гледна точка на ингредиентното финоми-

ческо разположение
ed

, към които се числят финомическият интерпредмет, фи-

номическият медипредмет и финомическият екстерпредмет; финомически 
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предмет, конституиран в локафиномиката; от своя страна едни от неговите 

разновидности са финомическия позипредмет*
d
 (finomic posithing) и финоми-

ческия дипипредмет*
d
 (finomic deepithing); други избрани негови разно-

видности са 

(а) финомическата локасистема*
d
 (finomic locasystem) [съкратено от и 

същото като локална финомическа система*
d
 (local finomic system)], която от 

своя страна е общо понятие за финомическата интерсистема, финомическата 

медисистема и финомическата екстерсистема и където едни от нейните разно-

видности са финомическата позисистема*
d
 (finomic posisystem) и финомичес-

ката диписистема*
d
 (finomic deepisystem), и 

(б) финомическият локаингредиент*
d
 (finomic locaingredient) [съкратено 

от и същото като локален финомически ингредиент*
d
 (local finomic ingredient)], 

който от своя страна е общо понятие за финомическия интерингредиент, фи-

номическия медиингредиент и финомическият екстерингредиент и където 

едни от неговите разновидности са финомическия позиингредиент*
d
 (finomic 

posiingredient) и финомическия дипиингредиент*
d
 (finomic deepiingredient); 

(2) финомически интерпредмет*
d
 (finomic interthing) [съкратено от и съ-

щото като вътрешен финомически предмет*
d
 (internal finomic thing) и като 

интернален финомически предмет*
d
 (internal finomic thing) и същото като фи-

номически интертит*
d
 (finomic intertite)] – локален финомически предмет, 

който се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена фино-

мика; финомически предмет, конституиран в интерфиномиката; от своя страна 

едни от неговите разновидности са финомическия интрапредмет*
d
 (finomic 

intrathing) и финомическия интипредмет*
d
 (finomic intithing); други избрани 

негови разновидности са 

(а) финомическата интерсистема*
d
 (finomic intersystem) [съкратено от и 

същото като интернална финомическа система*
d
 (internal finomic system)], 

чиито разновидности са финомическата интрасистема*
d
 (finomic intrasystem) 

и финомическата интисистема*
d
 (finomic intisystem), и 

(б) финомическият интерингредиент*
d
 (finomic interingredient) [съкрате-

но от и същото като интернален финомически ингредиент*
d
 (internal finomic 

ingredient)], чиито разновидности са финомическият интраингредиент*
d
 

(finomic intraingredient) и финомическият интиингредиент*
d
 (finomic 

intiingredient); 

(3) финомически медипредмет*
d
 (finomic medithing) [съкратено от и съ-

щото като междинен финомически предмет*
d
 (medial finomic thing) и като ме-

диален финомически предмет*
d
 (medial finomic thing) и същото като финоми-
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чески медитит*
d
 (finomic meditite)] – локален финомически предмет, който се 

разполага в междинното пространство на дадена обособена финомика; фино-

мически предмет, конституиран в медифиномиката; от своя страна едни от не-

говите разновидности са финомическия фейспредмет*
d
 (finomic facething) и 

финомическия спетипредмет*
d
 (finomic spetithing);; избрани негови разно-

видности са 

(а) финомическата медисистема*
d
 (finomic medisystem) [съкратено от и 

същото като медиална финомическа система*
d
 (medial finomic system)], чиито 

разновидности са финомическата фейссистема*
d
 (finomic facesystem) и фи-

номическата спетисистема*
d
 (finomic spetisystem), и 

(б) финомическият медиингредиент*
d
 (finomic mediingredient) [съкратено 

от и същото като медиален финомически ингредиент*
d
 (medial finomic 

ingredient)], чиито разновидности са финомическият фейсингредиент*
d
 

(finomic faceingredient) и финомическият спетиингредиент*
d
 (finomic 

spetiingredient); 

(4) финомически екстерпредмет*
d
 (exterfinomic thing) [съкратено от и 

същото като външен финомически предмет*
d
 (external finomic thing) и като ек-

стернален финомически предмет*
d
 (external finomic thing) и същото като фи-

номически екстертит*
d
 (finomic extertite)] – локален финомически предмет, 

който се разполага във външното пространство на дадена обособена финоми-

ка; финомически предмет, конституиран в екстерфиномиката; от своя страна 

едни от неговите разновидности са финомическия екстрапредмет*
d
 (finomic 

extrathing) и финомическия аутипредмет*
d
 (finomic autithing); избрани негови 

разновидности са 

(а) финомическата екстерсистема*
d
 (finomic extersystem) [съкратено от и 

същото като екстернална финомическа система*
d
 (external finomic system)], 

чиито разновидности са финомическата екстрасистема*
d
 (finomic 

extrasystem) и финомическата аутисистема*
d
 (finomic autisystem), и 

(б) финомическият екстерингредиент*
d
 (finomic exteringredient) [съкра-

тено от и същото като екстернален финомически ингредиент*
d
 (external 

finomic ingredient)], чиито разновидности са финомическият екстраингреди-

ент*
d
 (finomic extraingredient) и финомическият аутиингредиент*

d
 (finomic 

autiingredient). 

В. От своя страна класификацията, получена в резултат от функционал-

ното прилагане към понятието за финомическа разположеност [т.е. според 

функционалното ингредиентно финомическо разположение*
d
 (functional 
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ingrediental finomic location), където от своя страна разновидности на пос-

ледното са функционалната ингредиентна финомическа позиция
d
 и функцио-

налната ингредиентна финомическа дълбочина
d
], е следната: 

(1) финомическа разположеност*
d
 (finomic locationality) [която от своя 

страна изразява състоянието (положението) на финомическия предмет да е ло-

кален финомически предмет]; едни от нейните разновидности са финомичес-

ката позиционност*
d
 (finomic positionality) и финомическата дълбочин-

ност*
d
 (finomic deepness); 

(2) финомическа интерразположеност*
d
 (finomic interlocationality) [също-

то като вътрешна финомическа разположеност*
d
 (internal finomic 

locationality) и като интернална финомическа разположеност*
d
 (internal 

finomic locationality)] [която от своя страна изразява състоянието (положение-

то) на финомическия предмет да е интернален (вътрешен) финомически пред-

мет]; едни от нейните разновидности са финомическата интрапозицион-

ност*
d
 (finomic intrapositionality) и финомическата интидълбочинност*

d
 

(finomic intideepness); 

(3) финомическа медиразположеност*
d
 (finomic medipositionality) [също-

то като междинна финомическа разположеност*
d
 (medial finomic locationality) 

и като медиална финомическа разположеност*
d
 (medial finomic locationality)] 

[която от своя страна изразява състоянието (положението) на финомическия 

предмет да е медиален (междинен) финомически предмет]; едни от нейните 

разновидности са финомическата фейспозиционност*
d
 (finomic 

facepositionality) и финомическата спетидълбочинност*
d
 (finomic 

spetideepness); 

(4) финомическа екстерразположеност*
d
 (finomic exterlocationality) [съ-

щото като външна финомическа разположеност*
d
 (external finomic 

locationality) и като екстернална финомическа разположеност*
d
 (external 

finomic locationality)] [която от своя страна изразява състоянието (положение-

то) на финомическия предмет да е екстернален (външен) финомически пред-

мет]; едни от нейните разновидности са финомическата екстрапозицион-

ност*
d
 (finomic extrapositionality) и финомическата аутидълбочинност*

d
 

(finomic autideepness). 
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4.7. Ингредиентна финомическа рекогнисцираност 

Ингредиентната финомическа рекогнисцираност*
ed

 (ingrediental finomic 

reconnoiteringness) [същото като ингредиентна финомическа позидълбочина*
ed

 

(ingrediental finomic posideepness)] е вторичен ингредиентен финомически 

критерий
d
, който е логическо произведение

e
 (конюнкция

e
) от първичните кри-

терии ингредиентна финомическа позиция
e
 и ингредиентна финомическа дъл-

бочина
e
 и по този начин разграничава съвместно (1) мястото, което финоми-

ческите предмети заемат във взаимоотношението между вътрешната и външ-

ната среда на финомиката (което е разположение в ширина) и (2) мястото, 

което финомическите предмети заемат във взаимоотношението между вът-

решната и външната страна на финомиката
e
 (което е разположение в дълбо-

чина). Ингредиентната финомическа рекогнисцираност е разновидност на инг-

редиентната финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на ингре-

диентната субномическа рекогнисцираност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

рекогнисцираност
ed

 към понятието за рекофиномика*
d
 (recofinomy) [съкратено 

от и същото като рекогнисционна финомика*
d
 (reconnoitreral finomy); финоми-

ка, която едновременно е позифиномика
d
 и дипифиномика

d
] поражда неговите 

разновидности, посочени в табл. 4.1 [т.е. разновидности според органическата 

ингредиентна финомическа рекогнисцираност*
d
 (organic ingrediental finomic 

reconnoiteringness), която е комбинация от органическата ингредиентна фи-

номическа позиция*
d
 (organic ingrediental finomic position) и органическата ин-

гредиентна финомическа дълбочина*
d
 (organic ingrediental finomic deepness)]. 

Посочените в табл. 4.1 разновидности на рекофиномиката са пояснени по до-

лу. 
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Табл. 4.1. Разновидности на рекофиномиката според органическата ингредиентна 

финомическа рекогнисцираност 

Органическа ингредиентна финомическа 

позиция 

Органическа 

ингредиентна 

финомическа 

рекогнисцираност 

(рекофиномика) 

Пози- 

финомика 

Интра- 

финомика 

Фейс- 

финомика 

Екстра- 

финомика 

Дипиико- 

номика 

Позидипи- 

финомика 

Интрадипи- 

финомика 

Фейсдипи- 

финомика 

Екстрадипи- 

финомика 

Интиико- 

номика 

Позиинти- 

финомика 

Интраинти- 

финомика 

Фейсинти- 

финомика 

Екстраинти- 

финомика 

Спетиико- 

номика 

Позиспети- 

финомика 

Интраспети- 

финомика 

Фейсспети- 

финомика 

Екстраспети- 

финомика 

О
р
г
а
н
и
ч
ес
к
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 д
ъ
л
б
о
ч
и
н
а

 

Аутиико- 

номика 

Позиаути- 

финомика 

Интрааути- 

финомика 

Фейсаути- 

финомика 

Екстрааути- 

финомика 

 

(1) Позидипифиномика*
d
 (posideepifinomy) [съкратено от и същото като 

позиционна дълбочинна финомика*
d
 (positional deepness finomy), същото като 

рекофиномика*
d
 (recofinomy)] – финомика, която едновременно е позифино-

мика
d
 и дипифиномика

d
 и е общо понятие за разновидностите на позидипифи-

номиката от гледна точка на органическата ингредиентна финомическа ре-

когнисцираност
d
 (посочени по-долу), в т.ч. е (а) общо понятие за разновиднос-

тите на позидипифиномиката от гледна точка на органическата ингредиентна 

финомическа позиция
d
 (към които се числят интрадипифиномиката, фейсди-

пифиномиката и екстрадипифиномиката) и (б) общо понятие за разновиднос-

тите на позидипифиномиката от гледна точка на органическата ингредиентна 

финомическа дълбочина
d
 (към които се числят позиинтифиномиката, позиспе-

тифиномиката и позиаутифиномиката). 

(2) Позиинтифиномика*
d
 (posiintifinomy) [съкратено от и същото като по-

зиционна инсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (positional inside deepness 

finomy)] – финомика, която едновременно е позифиномика
d
 и интифиномика

d
 

и е общо понятие за разновидностите на позиинтифиномиката от гледна точка 
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на органическата ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към които се числят 

интраинтифиномиката, фейсинтифиномиката и екстраинтифиномиката). Това 

са разновидности на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат 

на интифиномиката, т.е. че всички те са вътрешната страна (дълбочинна стра-

на) на дадена обособена финомика, която въздейства върху околната (външна-

та) финомическа и нефиномическа среда опосредствано чрез своята външна 

страна (рес чрез външната страна на обособената финомика), т.е. посредством 

аутифиномиката. 

(3) Позиспетифиномика*
d
 (posispetifinomy) [съкратено от и същото като 

позиционна специална дълбочинна финомика*
d
 (positional special deepness 

finomy)] – Тя е финомика, която едновременно е позифиномика
d
 и спетиифи-

номика
d
 и е общо понятие за разновидностите на позиспетифиномиката от 

гледна точка на органическата ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към ко-

ито се числят интраспетифиномиката, фейсспетифиномиката и екстраспети-

финомиката). Това са разновидности на финомика, общото за които е, че всич-

ки те принадлежат на спетифиномиката, т.е. че всички те са специалната стра-

на или още особената страна (преобразуващата страна) на дадена обособена 

финомика, която взаимодейства с вътрешната и външната страна на финоми-

ката (с интифиномиката и с аутифиномиката) и която се състои от отделни 

компоненти на двете страни (между които има взаимодействие и взаимно про-

никване) и съдейства за трансформирането на интфиномиката в аутифиноми-

ка. 

(4) Позиаутифиномика*
d
 (posisoutifinomy) [съкратено от и същото като 

позиционна аутсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (positional outside deepness 

finomy)] – финомика, която едновременно е позифиномика
d
 и аутиифиномика

d
 

и е общо понятие за разновидностите на позиаутифиномиката от гледна точка 

на органическата ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към които се числят 

интрааутифиномиката, фейсаутифиномиката и екстрааутифиномиката). Това 

са разновидности на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат 

на аутифиномиката, т.е. че всички те са външната страна (повърхностната 

страна) на дадена обособена финомика и която външна страна получава въз-

действия от вътрешната страна (от интифиномиката) посредством специалната 

страна (спетифиномиката) и въздейства върху околната (външната) финоми-

ческа и нефиномическа среда непосредствено. 

(5) Интрадипифиномика*
d
 (intradeepifinomy) [съкратено от и същото като 

интрапозиционна дълбочинна финомика*
d
 (intrapositional deepness finomy)] – 

финомика, която едновременно е интрафиномика
d
 и дипифиномика

d
; общо 
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понятие за разновидностите на интрадипифиномиката от гледна точка на орга-

ническата ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към които се числят инт-

раинтифиномиката, интраспетифиномиката и интрааутифиномиката). Това са 

разновидности на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат на 

интрафиномиката, т.е. че всички те се разполагат в финомическата вътреш-

ност, т.е. във вътрешната финомическа среда на дадена обособена финомика и 

които въздействат върху външната финомическа среда (върху екстрафиноми-

ката, заобикаляща обособената финомика) или получават въздействия от нея 

посредством граничната финомическа среда (посредствам фейсфиномиката) 

(взаимодействието между интрафиномиката и екстрафиномиката е опосредст-

вано, а взаимодействието между интрафиномиката и фейсфиномиката, както и 

взаимодействието между фейсфиноиката и екстрафиномиката е непосредстве-

но). 

(6) Фейсдипифиномика*
d
 (facedeepifinomy) [съкратено от и същото като 

фейспозиционна дълбочинна финомика*
d
 (facepositional deepness finomy)] – 

финомика, която едновременно е фейсфиномика
d
 и дипифиномика

d
; общо по-

нятие за разновидностите на фейсдипифиномиката от гледна точка на органи-

ческата ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към които се числят 

фейсинтифиномиката, фейсспетифиномиката и фейсаутиифиномиката). Това 

са разновидности на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат 

на фейсфиномиката, т.е. че всички те са границата (граничната финомическа 

среда) на дадена обособена финомика (например финомическата политика) и 

която граница непосредствено взаимодейства с външната финомическа среда 

(с екстрафиномиката, заобикаляща обособената финомика) и с вътрешната 

финомическа среда (с интрафиномиката). 

(7) Екстрадипифиномика*
d
 (facedeepifinomy) [съкратено от и същото като 

екстрапозиционна дълбочинна финомика*
d
 (extrapositional deepness finomy)] – 

финомика, която едновременно е екстрафиномика
d
 и дипифиномика

d
; общо 

понятие за разновидностите на екстрадипифиномиката от гледна точка на ор-

ганическата ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към които се числят 

екстраинтифиномиката, екстраспетифиномиката и екстраутиифиномиката). 

Това са разновидности на финомика, общото за които е, че всички те при-

надлежат на екстрафиномиката, т.е. че всички те са външна по отношение на 

обособената финомика финомическа среда, която е непосредствено позицио-

нирана до нейната граница и която взамодейства с тази финомика посредством 

фейсфиномиката (от своя страна обособената финомика въздейства върху зао-
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бикалящата я нефиномическа околна среда) опосредствано чрез своята фейс-

финомика или чрез своята екстрафиномика). 

(8) Интраинтифиномика*
d
 (intraintifinomy) [съкратено от и същото като 

интрапозиционна инсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (intrapositional inside 

deepness finomy)] – финомика, която едновременно е интрафиномика
d
 и ин-

тифиномика
d
 и е разновидност на интрадипифиномиката (значи и на интра-

финомиката) и на позиинтифиномиката (значи и на интифиномиката). Интра-

интифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на интрафиномиката е финомика, коя-

то се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във вътрешната финомичес-

ка среда на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа систе-

ма
d
) и която въздейства върху външната финомическа среда (върху екстрафи-

номиката, заобикаляща обособената финомика) или получава въздействия от 

нея посредством граничната финомическа среда (посредствам фейсфиномика-

та) (взаимодействието между интрафиномиката и екстрафиномиката е опос-

редствано, а взаимодействието между интрафиномиката и фейсфиномиката, 

както и взаимодействието между фейсфиноиката и екстрафиномиката е непос-

редствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на интифиномиката е финомика, коя-

то е вътрешната страна (дълбочинната страна) на същата обособена финомика 

(респ. на същата финомическа система
d
) и която въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда опосредствано чрез своята 

външна страна (рес чрез външната страна на обособената финомика, на обосо-

бената система), наречена аутифиномика. 

(9) Фейсинтифиномика*
d
 (faceintifinomy) [съкратено от и същото като 

фейспозиционна инсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (facepositional inside 

deepness finomy)] – финомика, която едновременно е фейсфиномика
d
 и инти-

финомика
d
 и е разновидност на фейсдипифиномиката (значи и на фейсфино-

миката) и на позиинтифиномикатаномиката (значи и на интифиномиката). 

Фейсинтифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на фейсфиномиката е финомика, коя-

то е границата (граничната финомическа среда) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система) (например финомическата политика) и 

която непосредствено взаимодейства с външната финомическа среда (с екст-

рафиномиката, заобикаляща обособената финомика) и с вътрешната финоми-

ческа среда (с интрафиномиката), и 
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(б) в качеството си на разновидност на интифиномиката е финомика, коя-

то е вътрешната страна (дълбочинната страна) на същата обособена финомика 

(респ. на същата финомическа система
d
) и която въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда опосредствано чрез своята 

външна страна (рес чрез външната страна на обособената финомика, на обосо-

бената система), наречена аутифиномика. 

(10) Екстраинтифиномика*
d
 (extraintifinomy) [съкратено от и същото като 

екстрапозиционна инсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (extrapositional inside 

deepness finomy)] – финомика, която едновременно е екстрафиномика
d
 и ин-

тифиномика
d
 и е едновременно на екстрадипифиномиката (значи и на екстра-

финомиката) и на позиинтифиномикатаномиката (значи и на интифиномика-

та). Екстраинтифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на екстрафиномиката е финомика, ко-

ято е външната по отношение на обособената финомика (респ. на дадената фи-

номическа система) финомическа среда и която финомическа среда е непос-

редствено позиционирана до нейната граница и взамодейства с тази финомика 

посредством фейсфиномиката (от своя страна обособената финомика въздейс-

тва върху заобикалящата я нефиномическа околна среда опосредствано чрез 

своята фейсфиномика или чрез своята екстрафиномика); 

(б) в качеството си на разновидност на интифиномиката е финомика, коя-

то е вътрешната страна (дълбочинната страна) на същата обособена финомика 

(респ. на същата финомическа система
d
) и която въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда опосредствано чрез своята 

външна страна (рес чрез външната страна на обособената финомика, на обосо-

бената система), наречена аутифиномика. 

(11) Интраспетифиномика*
d
 (intraspetifinomy) [съкратено от и същото ка-

то интрапозиционна специална дълбочинна финомика*
d
 (intrapositional special 

deepness finomy)] – финомика, която едновременно е интрафиномика
d
 и спе-

тифиномика
d
 и е разновидност на интрадипифиномиката (значи и на интра-

финомиката) и на позиспетифиномиката (значи и на спетифиномиката). Инт-

распетифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на интрафиномиката е финомика, коя-

то се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във вътрешната финомичес-

ка среда на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа систе-

ма
d
) и която въздейства върху външната финомическа среда (върху екстрафи-

номиката, заобикаляща обособената финомика) или получава въздействия от 

нея посредством граничната финомическа среда (посредствам фейсфиномика-
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та) (взаимодействието между интрафиномиката и екстрафиномиката е опос-

редствано, а взаимодействието между интрафиномиката и фейсфиномиката, 

както и взаимодействието между фейсфиноиката и екстрафиномиката е непос-

редствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на спетифиномиката е финомика, коя-

то е специалната страна или още особената страна (преобразуващата страна) 

на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа система
d
), която 

взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с интфиномика-

та и с аутифиномиката) и се състои от отделни компоненти на двете страни, 

между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за транс-

формирането на интфиномиката в аутифиномика. 

(12) Фейсспетифиномика*
d
 (facespetifinomy) [съкратено от и същото като 

фейспозиционна специална дълбочинна финомика*
d
 (facepositional special 

deepness finomy)] – финомика, която е фейсфиномика
d
 и спетифиномика

d
 и е 

разновидност едновременно на фейсдипифиномиката (значи и на фейсфино-

миката) и на позиспетифиномиката (значи и на спетифиномиката). Фейсспе-

тифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на фейсфиномиката е финомика, коя-

то е границата (граничната финомическа среда) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система) (например финомическата политика) и 

която непосредствено взаимодейства с външната финомическа среда (с екст-

рафиномиката, заобикаляща обособената финомика) и с вътрешната финоми-

ческа среда (с интрафиномиката), и 

(б) в качеството си на разновидност на спетифиномиката е финомика, коя-

то е специалната страна или още особената страна (преобразуващата страна) 

на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа система
d
), която 

взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с интфиномика-

та и с аутифиномиката) и се състои от отделни компоненти на двете страни, 

между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за транс-

формирането на интфиномиката в аутифиномика. 

(13) Екстраспетифиномика*
d
 (extraspetifinomy) [съкратено от и същото 

като екстрапозиционна спецална дълбочинна финомика*
d
 (extrapositional 

special deepness finomy)] – финомика, която едновременно е екстрафиномика
d
 

и спетифиномика
d
 и е разновидност на екстрадипифиномиката (значи и на ек-

страфиномиката) и на позиспетифиномикатаномиката (значи и на спетифино-

миката). Екстраспетифиномиката едновременно 

165



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

166 

(а) в качеството си на разновидност на екстрафиномиката е финомика, ко-

ято е външната по отношение на обособената финомика (респ. на дадената фи-

номическа система) финомическа среда и която финомическа среда е непос-

редствено позиционирана до нейната граница и взамодейства с тази финомика 

посредством фейсфиномиката (от своя страна обособената финомика въздейс-

тва върху заобикалящата я нефиномическа околна среда опосредствано чрез 

своята фейсфиномика или чрез своята екстрафиномика); 

(б) в качеството си на разновидност на спетифиномиката е финомика, коя-

то е специалната страна или още особената страна (преобразуващата страна) 

на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа система
d
), която 

взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с интфиномика-

та и с аутифиномиката) и се състои от отделни компоненти на двете страни, 

между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за транс-

формирането на интфиномиката в аутифиномика. 

(14) Интрааутифиномика*
d
 (intraspetifinomy) [съкратено от и същото ка-

то интрапозиционна аутайдерна дълбочинна финомика*
d
 (intrapositional 

outside deepness finomy)] – финомика, която едновременно е интрафиномика
d
 

и аутиифиномика
d
 и е разновидност на интрадипифиномиката (значи и на ин-

трафиномиката) и на позиаутифиномиката (значи и на аутифиномиката). Инт-

рааутифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на интрафиномиката е финомика, коя-

то се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във вътрешната финомичес-

ка среда на дадена обособена финомика (респ. на дадена финомическа систе-

ма
d
) и която въздейства върху външната финомическа среда (върху екстрафи-

номиката, заобикаляща обособената финомика) или получава въздействия от 

нея посредством граничната финомическа среда (посредствам фейсфиномика-

та) (взаимодействието между интрафиномиката и екстрафиномиката е опос-

редствано, а взаимодействието между интрафиномиката и фейсфиномиката, 

както и взаимодействието между фейсфиноиката и екстрафиномиката е непос-

редствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на аутифиномиката е финомика, която 

е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система
d
) и която външна страна получава въз-

действия от вътрешната страна (от интифиномиката) посредством специалната 

страна (спетифиномиката) и въздейства върху околната (външната) финоми-

ческа и нефиномическа среда непосредствено. 
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(15) Фейсаутифиномика*
d
 (facespetifinomy) [съкратено от и същото като 

фейспозиционна аутсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (facepositional outside 

deepness finomy)] – финомика, която едновременно е фейсфиномика
d
 и аути-

финомика
d
 и е разновидност на фейсдипифиномиката (значи и на фейсфино-

миката) и на позиаутифиномикатаномиката (значи и на аутифиномиката). 

Фейсиаутфиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на фейсфиномиката е финомика, коя-

то е границата (граничната финомическа среда) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система) (например финомическата политика) и 

която непосредствено взаимодейства с външната финомическа среда (с екст-

рафиномиката, заобикаляща обособената финомика) и с вътрешната финоми-

ческа среда (с интрафиномиката), и 

(б) в качеството си на разновидност на аутифиномиката е финомика, която 

е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система
d
) и която външна страна получава въз-

действия от вътрешната страна (от интифиномиката) посредством специалната 

страна (спетифиномиката) и въздейства върху околната (външната) финоми-

ческа и нефиномическа среда непосредствено. 

(16) Екстрааутифиномика*
d
 (extraspetifinomy) [съкратено от и същото ка-

то екстрапозиционна аутсайдерна дълбочинна финомика*
d
 (extrapositional 

outside deepness finomy)] – финомика, която едновременно е екстрафиномика
d
 

и аутифиномика
d
 и е разновидност на екстрадипифиномиката (значи и на екс-

трафиномиката) и на позиаутифиномиката (значи и нааутифиномиката). Екст-

рааутифиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на екстрафиномиката е финомика, ко-

ято е външната по отношение на обособената финомика (респ. на дадената фи-

номическа система) финомическа среда и която финомическа среда е непос-

редствено позиционирана до нейната граница и взамодейства с тази финомика 

посредством фейсфиномиката (от своя страна обособената финомика въздейс-

тва върху заобикалящата я нефиномическа околна среда опосредствано чрез 

своята фейсфиномика или чрез своята екстрафиномика); 

(б) в качеството си на разновидност на аутифиномиката е финомика, която 

е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена финомика 

(респ. на дадена финомическа система
d
) и която външна страна получава въз-

действия от вътрешната страна (от интифиномиката) посредством специалната 

страна (спетифиномиката) и въздейства върху околната (външната) финоми-

ческа и нефиномическа среда непосредствено. 
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Б. Първичното прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

рекогнисцираност
d
 към понятието за финомически рекопредмет*

d
 (finomic 

recothing) [съкратено от и същото като рекогнисционeн финомически пред-

мет*
d
 (reconnoitreral finomic thing); финомически предмет, който едновремен-

но е финомически позипредмет
d
 и финомически дипипредмет

d
, и следователно 

е финомически позидипипредмет*
d
 (finomic posideepiething)] поражда неговите 

разновидности, посочени в табл. 4.2 [т.е. разновидности според първичната 

ингредиентна финомическа рекогнисцираност*
d
 (primary ingrediental finomic 

reconnoiteringness), която е комбинация от първичната ингредиентна финоми-

ческа позиция*
d
 (primary ingrediental finomic position) и първичната ингреди-

ентна финомическа дълбочина*
d
 (primary ingrediental finomic deepness)]. Изб-

рани разновидности на финомическия рекопредмет са (а) финомическата ре-

косистема*
d
 (finomic recosystem) [съкратено от и същото като рекогнисционна 

финомическа система*
d
 (reconnoitreral finomic system)] (табл. 4.2а) и (б) фи-

номическият рекоингредиент*
d
 (finomic recoingredient) [съкратено от и същото 

като рекогнисционен финомически ингредиент*
d
 (reconnoitreral finomic 

ingredient)] (табл. 4.2б). 
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Табл. 4.2. Разновидности на финомическия рекопредмет според първичната 

ингредиентна финомическа рекогнисцираност 

Първична ингредиентна финомическа 

позиция 

Първична 

ингредиентна 

финомическа 

рекогнисцираност 

(финомически 

рекопредмет) 

Финоми- 

чески 

пози- 

предмет 

(позиционен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

интра- 

предмет 

(интра- 

позиционен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фейс- 

предмет 

(фейс- 

позиционен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

екстра- 

предмет 

(екстра- 

позиционен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

дипи- 

предмет 

(дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

позидипи- 

предмет 

(позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

интрадипи- 

предмет 

(интра- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фейсдипи- 

предмет 

(фейс- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

екстрадипи- 

предмет 

(екстра- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

П
ъ
р
в
и
ч
н
а

 и
н
г
р
ед
и
е
н
т
н
а

 ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 

д
ъ
л
б
о
ч
и
н
а

 

Финоми- 

чески 

инти- 

предмет 

(инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

позиинти- 

предмет 

(позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

интраинти- 

предмет 

(интра- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фейсинти- 

предмет 

(фейс- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

екстраинти- 

предмет 

(екстра- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 
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Финоми- 

чески 

спети- 

предмет 

(специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

позиспети- 

предмет 

(позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

интраспети- 

предмет 

(интра- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фейсспети- 

предмет 

(фейс- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

екстраспети- 

предмет 

(екстра- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

 

Финоми- 

чески 

аути- 

предмет 

(аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

позиаути- 

предмет 

(позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

интрааути- 

предмет 

(интра- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фейсаути- 

предмет 

(фейс- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

екстрааути- 

предмет 

(екстра- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

предмет) 

 

(а) Първичното прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

рекогнисцираност
d
 към понятието за финомическа рекосистема*

d
 (finomic 

recosystem) [съкратено от и същото като рекогнисционна финомическа систе-

ма*
d
 (reconnoitreral finomic system); финомическа система, която едновременно 

е финомическа позисистема
d
 и финомическа диписистема

d
, и следователно е 

финомическа позидиписистема*
d
 (finomic posideepisystem)] поражда нейните 

разновидности, посочени в табл. 4.2а [т.е. разновидности според системно-

първичната ингредиентна финомическа рекогнисцираност*
d
 (systemically-

primary ingrediental finomic reconnoiteringness), която е комбинация от систем-

но-първичната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (systemically-primary 

ingrediental finomic position) и системно-първичната ингредиентна финоми-

ческа дълбочина*
d
 (systemically-primary ingrediental finomic deepness)]. 
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Табл. 4.2а. Разновидности на финомическата рекосистема според системно-

първичната ингредиентна финомическа рекогнисцираност 

Системно-първична ингредиентна 

финомическа позиция 
Системно- 

първична 

ингредиентна 

финомическа 

рекогнисцираност 

(финомическа 

рекосистема) 

Финоми- 

ческа 

пози- 

система 

(позиционна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

интра- 

система 

(интра- 

позиционна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фейс- 

система 

(фейс- 

позиционна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

екстра- 

система 

(екстра- 

позиционна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

дипи- 

система 

(дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

позидипи- 

система 

(позиционна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

интрадипи- 

система 

(интра- 

позиционна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фейсдипи- 

система 

(фейс- 

позиционна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

екстрадипи- 

система 

(екстра- 

позиционна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

С
и
ст
ем
н
о

-п
ъ
р
в
и
ч
н
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 д
ъ
л
б
о
ч
и
н
а

 

Финоми- 

ческа 

инти- 

система 

(инсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

позиинти- 

система 

(позиционна 

инсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

интраинти- 

система 

(интра- 

инсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фейсинти- 

система 

(фейс- 

инсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

екстраинти- 

система 

(екстра- 

инсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 
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Финоми- 

ческа 

спети- 

система 

(специална 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

позиспети- 

система 

(позиционна 

специална 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

интраспети- 

система 

(интра- 

специална 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фейсспети- 

система 

(фейс- 

специална 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

екстраспети- 

система 

(екстра- 

специална 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

 

Финоми- 

ческа 

аути- 

система 

(аутсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

позиаути- 

система 

(позиционна 

аутсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

интрааути- 

система 

(интра- 

аутсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фейсаути- 

система 

(фейс- 

аутсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

екстрааути- 

система 

(екстра- 

аутсайдерна 

дълбочинна 

финоми- 

ческа 

система) 

 

(б) Първичното прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

рекогнисцираност
d
 към понятието за финомически рекоингредиент*

d
 (finomic 

recoingredient) [съкратено от и същото като рекогнисционен финомически инг-

редиент*
d
 (reconnoitreral finomic ingredient); финомически ингредиент, който 

едновременно е финомически позиингредиент
d
 и финомически дипиингреди-

ент
d
, и следователно е финомически позидипиингредиент*

d
 (finomic 

posideepiingredient)] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4.2б 

[т.е. разновидности според ингредиентно-първичната ингредиентна финоми-

ческа рекогнисцираност*
d
 (ingrediently-primary ingrediental finomic 

reconnoiteringness), която е комбинация от ингредиентно-първичната ингреди-

ентна финомическа позиция*
d
 (ingrediently-primary ingrediental finomic 

position) и ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 

(ingrediently-primary ingrediental finomic deepness)]. 
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Табл. 4.2б. Разновидности на финомическия рекоингредиент според ингредиентно-

първичната ингредиентна финомическа рекогнисцираност 

Ингредиентно-първична ингредиентна 

финомическа позиция 
Ингредиентно- 

първична 

ингредиентна 

финомическа 

рекогнисцираност 

(финомически 

рекоингредиент) 

Финоми- 

чески 

пози- 

ингредиент 

(позиционен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

интра- 

ингредиент 

(интра- 

позиционен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фейс- 

ингредиент 

(фейс- 

позиционен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

екстра- 

ингредиент 

(екстра- 

позиционен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

дипи- 

ингредиент 

(дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

позидипи- 

ингредиент 

(позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

интрадипи- 

ингредиент 

(интра- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фейсдипи- 

ингредиент 

(фейс- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

екстрадипи- 

ингредиент 

(екстра- 

позиционен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

И
н
г
р
ед
и
ен
т
н
о

-п
ъ
р
в
и
ч
н
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 д
ъ
л
б
о
ч
и
н
а

 

Финоми- 

чески 

инти- 

ингредиент 

(инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

позиинти- 

ингредиент 

(позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

интраинти- 

ингредиент 

(интра- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фейсинти- 

ингредиент 

(фейс- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

екстраинти- 

ингредиент 

(екстра- 

позиционен 

инсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 
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Финоми- 

чески 

спети- 

ингредиент 

(специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

позиспети- 

ингредиент 

(позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

интраспети- 

ингредиент 

(интра- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фейсспети- 

ингредиент 

(фейс- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

екстраспети- 

ингредиент 

(екстра- 

позиционен 

специален 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

 

Финоми- 

чески 

аути- 

ингредиент 

(аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

позиаути- 

ингредиент 

(позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

интрааути- 

ингредиент 

(интра- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фейсаути- 

ингредиент 

(фейс- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

екстрааути- 

ингредиент 

(екстра- 

позиционен 

аутсайдерен 

дълбочинен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

 

Посочените в таблиците разновидности на финомическия позидипип-

редмет, финомическата позидиписистема и финомическия позидипиингреди-

ент са пояснени по долу. 

(1) Финомически позидипипредмет*
d
 (finomic posideepithing) [съкратено 

от и същото като позиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 (positional 

deepness finomic thing); същото като финомически рекопредмет*
d
 (finomic 

recothing)] – финомически предмет
e
, който е конституиран в позидипифино-

миката. Той е финомически предмет, който едновременно е финомически по-

зипредмет
d
 и финомически дипипредмет

d
 и е общо понятие за разновидности-

те на финомическия позидипиипредмет от гледна точка на първичната ингре-

диентна финомическа рекогнисцираност
d
 (посочени по-долу), в т.ч. е (а) общо 

понятие за разновидностите на финомическия позидипипредмет от гледна 

точка на първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се чис-

лят финомическият интрадипипредмет, финомическият фейсдипипредмет и 

финомическият екстрадипипредмет) и (б) общо понятие за разновидностите на 

финомическия позидипипредмет от гледна точка на първичната ингредиентна 

финомическа дълбочина
d
 (към които се числят финомическият позиинтип-
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редмет, финомическият позиспетипредмет и финомическият позиаутип-

редмет). Други избрани разновидности на финомическия позидипипредмет са 

(а) финомическата позидиписистема*
d
 (finomic posideepisystem) [същото 

като позиционна дълбочинна финомическа система*
d
 (positional deepness 

finomic system) и същото като финомическа рекосистема*
d
 (finomic 

recosystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в позидипифи-

номиката и която от своя страна e (α) общо понятие за разновидностите на фи-

номическата позидиписистема от гледна точка на системно-първичната инг-

редиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят финомическата интра-

диписистема, финомическата фейсдиписистема и финомическата екстрадипи-

система) и (β) общо понятие за разновидностите на финомическата позидипи-

система от гледна точка на системно-първичната ингредиентна финомичес-

кадълбочина
d
 (към които се числят финомическата позиинтисистема, финоми-

ческата позиспетисистема и финомическата позиаутисистема), и 

(б) финомическият позидипиингредиент*
d
 (finomic posideepiingredient) 

[същото като позиционен дълбочинен финомическа ингредиент*
d
 (positional 

deepness finomic ingredient) и същото като финомически рекоингредиент*
d
 

(finomic recoingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в 

позидипифиномиката и който от своя страна e (α) общо понятие за разно-

видностите на финомическия позидипиингредиент от гледна точка на ингреди-

ентно-първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят 

финомическият интрадипиингредиент, финомическият фейсдипиингредиент и 

финомическият екстрадипиингредиент) и (β) общо понятие за разновидности-

те на финомическият позидипиингредиент от гледна точка на ингредиентно-

първичната ингредиентна финомическадълбочина
d
 (към които се числят фи-

номическият позиинтиингредиент, финомическият позиспетиингредиент и 

финомическият позиаутиингредиент). 

(2) Финомически позиинтипредмет*
d
 (finomic posiintithing) [съкратено от 

и същото като позиционен инсайдерен дълбочинен финомически предмет*
d
 

(positional inside deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е кон-

ституиран в позиинтифиномиката. Той е финомически предмет, който еднов-

ременно е финомически позипредмет
d
 и финомически интипридмет

d
 и е общо 

понятие за разновидностите на финомическия позиинтипредмет от гледна точ-

ка на първичната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към които се числят 

финомическият интраинтипредмет, финомическият фейсинтипредмет и фино-

мическият екстраинтипредмет). Общото за тях е, че всички те са разновиднос-

ти на финомическия интипредмет, т.е. че всички те са вътрешната страна (дъл-
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бочинна страна) на даден обособен финомически предмет, който въздейства 

върху околната (външната) финомическа и нефиномическа среда опосредства-

но чрез своята външна страна (рес чрез външната страна на обособения фино-

мически предмет), т.е. посредством финомическия аутипредмет. Други избра-

ни разновидности на финомическия позиинтипредмет са 

(а) финомическата позиинтисистема*
d
 (finomic posiintisystem) [същото 

като позиционна инсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 (positional 

inside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституира-

на в позиинтифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разно-

видностите на финомическата позиинтисистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят фино-

мическата интраинтисистема, финомическата фейсинтисистема и финомичес-

ката екстраинтисистема), и 

(б) финомическият позиинтиингредиент*
d
 (finomic posiintiingredient) 

[същото като позиционен инсайдерен дълбочинен финомическа ингредиент*
d
 

(positional inside deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, кой-

то е конституиран в позиинтифиномиката и който от своя страна e общо поня-

тие за разновидностите на финомическия позиинтиингредиент от гледна точка 

на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които 

се числят финомическият интраинтиингредиент, финомическият фейсинтиин-

гредиент и финомическият екстраинтиингредиент). 

(3) Финомически позиспетипредмет*
d
 (finomic posispetithing) [съкратено 

от и същото като позиционен специален дълбочинен финомически предмет*
d
 

(positional special deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е 

конституиран в позиспетифиномиката. Той е финомически предмет, който 

едновременно е финомически позипредмет
d
 и финомически спетипридмет

d
 и 

е общо понятие за разновидностите на финомическия позиспетипредмет от 

гледна точка на първичната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към които 

се числят финомическият интраспетипредмет, финомическият фейсспетип-

редмет и финомическият екстраспетипредмет). Общото за тях е, че всички те 

са разновидности на финомическия спетипредмет, т.е. че всички те са специ-

алната страна или още особената страна (преобразуващата страна) на даден 

обособен финомически предмет, която взаимодейства с вътрешната и външна-

та страна на финомическия предмет (с финомическия интипредмет и с фино-

мическия аутипредмет) и която се състои от отделни компоненти на двете 

страни (между които има взаимодействие и взаимно проникване) и съдейства 
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за трансформирането на финомическия интипредмет в финомически аутип-

редмет. Други избрани разновидности на финомическия позиспетипредмет са 

(а) финомическата позиспетисистема*
d
 (finomic posispetisystem) [същото 

като позиционна специална дълбочинна финомическа система*
d
 (positional 

special deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституи-

рана в позиспетифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разно-

видностите на финомическата позиспетисистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят фино-

мическата интраспетисистема, финомическата фейсспетисистема и финоми-

ческата екстраспетисистема), и 

(б) финомическият позиспетиингредиент*
d
 (finomic posispetiingredient) 

[същото като позиционен специален дълбочинен финомическа ингредиент*
d
 

(positional special deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, 

който е конституиран в позиспетифиномиката и който от своя страна e общо 

понятие за разновидностите на финомическия позиспетиингредиент от гледна 

точка на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към 

които се числят финомическият интраспетиингредиент, финомическият фейс-

спетингредиент и финомическият екстраспетиингредиент). 

(4) Финомически позиаутипредмет*
d
 (finomic posiautithing) [съкратено от 

и същото като позиционен аутсайдерен дълбочинен финомически предмет*
d
 

(positional outside deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е 

конституиран в позиаутифиномиката. Той е финомически предмет, който 

едновременно е финомически позипредмет
d
 и финомически аутипридмет

d
 и е 

общо понятие за разновидностите на финомическия позиаутипредмет от 

гледна точка на първичната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (към които 

се числят финомическият интрааутипредмет, финомическият фейсаутипредмет 

и финомическият екстрааутипредмет). Общото за тях е, че всички те са разно-

видности на финомическия аутипредмет, т.е. че всички те са външната страна 

(повърхностната страна) на даден обособен финомически предмет и която 

външна страна получава въздействия от вътрешната страна (от финомическия 

интипредмет) посредством специалната страна (финомическия спетипредмет) 

и въздейства върху околната (външната) финомическа и нефиномическа среда 

непосредствено. Други избрани разновидности на финомическия позиаутип-

редмет са 

(а) финомическата позиаутисистема*
d
 (finomic posiautisystem) [същото 

като позиционна аутсайдерена дълбочинна финомическа система*
d
 (positional 

outside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституи-
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рана в позиаутифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разно-

видностите на финомическата позиаутисистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към които се числят фино-

мическата интрааутисистема, финомическата фейсаутисистема и финомичес-

ката екстрааутисистема), и 

(б) финомическият позиаутиингредиент*
d
 (finomic posiautiingredient) 

[същото като позиционен аутсайдерен дълбочинен финомическа ингредиент*
d
 

(positional outside deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, 

който е конституиран в позиаутифиномиката и който от своя страна e общо 

понятие за разновидностите на финомическия позиаутиингредиент от гледна 

точка на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа позиция
d
 (към 

които се числят финомическият интрааутиингредиент, финомическият фейса-

утиингредиент и финомическият екстрааутиингредиент). 

(5) Финомически интрадипипредмет*
d
 (finomic intradeepithing) [съкратено 

от и същото като интрапозиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 

(intrapositional deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в интрадипифиномиката. Той е финомически предмет, който еднов-

ременно е финомически интрапредмет
d
 и финомически дипипридмет

d
 и е об-

що понятие за разновидностите на финомическия интрадипипредмет от гледна 

точка на първичната ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към които се 

числят финомическият интраинтипредмет, финомическият интраспетипредмет 

и финомическият интрааутипредмет). Общото за тях е, че всички те са разно-

видности на финомическия интрапредмет, т.е. че всички те се разполагат в 

финомическата вътрешност, т.е. във вътрешната финомическа среда на даден 

обособен финомически предмет и които въздействат върху външната финоми-

ческа среда (върху финомическия екстрапредмет, заобикалящ обособения фи-

номически предмет) или получават въздействия от него посредством гранич-

ната финомическа среда (посредствам финомическия фейспредмет) (взаимо-

действието между финомическия интрапредмет и финомическия екстрап-

редмет е опосредствано, а взаимодействието между финомическия интрап-

редмет и финомическия фейспредмет, както и взаимодействието между фино-

мическия фейспредмет и финомическия екстрапредмет е непосредствено). 

Други избрани разновидности на финомическия интрадипипредмет са 

(а) финомическата интрадиписистема*
d
 (finomic intradeepisystem) [също-

то като интрапозиционна дълбочинна финомическа система*
d
 (intrapositional 

deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в 

интрадипифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разновиднос-
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тите на финомическата интрадиписистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към които се числят фи-

номическата интраинтисистема, финомическата интраспетисистема и фино-

мическата интрааутисистема), и 

(б) финомическият интрадипиингредиент*
d
 (finomic intradeepi-ingredient) 

[същото като интрапозиционен дълбочинен финомически ингредиент*
d
 

(intrapositional deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който 

е конституиран в интрадипифиномиката и който от своя страна e общо поня-

тие за разновидностите на финомическия интрадипиингредиент от гледна точ-

ка на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към 

които се числят финомическата интраинтиингредиент, финомическата интрас-

петиингредиент и финомическата интрааутиингредиент). 

(6) Финомически фейсдипипредмет*
d
 (finomic facedeepithing) [съкратено 

от и същото като фейспозиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 

(facepositional deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в фейсдипифиномиката. Той е финомически предмет, който еднов-

ременно е финомически фейспредмет
d
 и финомически дипипридмет

d
 и е общо 

понятие за разновидностите на финомическия фейсдипипредмет от гледна 

точка на първичната ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към които се 

числят финомическият фейсинтипредмет, финомическият фейсспетипредмет и 

финомическият фейсаутипредмет). Общото за тях е, че всички те са разно-

видности на финомическия фейспредмет, т.е. че всички те са границата (гра-

ничната финомическа среда) на даден обособен финомически предмет и която 

граница непосредствено взаимодейства с външната финомическа среда (с фи-

номическия екстрапредмет, заобикалящ обособения финомически предмет) и с 

вътрешната финомическа среда (с финомическия интрапредмет). Други избра-

ни разновидности на финомическия фейсдипипредмет са 

(а) финомическата фейсдиписистема*
d
 (finomic facedeepisystem) [същото 

като фейспозиционна дълбочинна финомическа система*
d
 (facepositional 

deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в 

фейсдипифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разновиднос-

тите на финомическата фейсдиписистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към които се числят фи-

номическата фейсинтисистема, финомическата фейсспетисистема и финоми-

ческата фейсаутисистема), и 

(б) финомическият фейсдипиингредиент*
d
 (finomic facedeepiingredient) 

[същото като фейспозиционен дълбочинен финомически ингредиент*
d
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(facepositional deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който 

е конституиран в фейсдипифиномиката и който от своя страна e общо понятие 

за разновидностите на финомическия фейсдипиингредиент от гледна точка на 

ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към които 

се числят финомическата фейсинтиингредиент, финомическата фейсспетиинг-

редиент и финомическата фейсаутиингредиент). 

(7) Финомически екстрадипипредмет*
d
 (finomic extradeepithing) [съкрате-

но от и същото като екстрапозиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 

(extrapositional deepness finomic thing)] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в екстрадипифиномиката. Той е финомически предмет, който 

едновременно е финомически екстрапредмет
d
 и финомически дипипридмет

d
 

и е общо понятие за разновидностите на финомическия екстрадипипредмет от 

гледна точка на първичната ингредиентна финомическа дълбочина*
d
 (към ко-

ито се числят финомическият екстраинтипредмет, финомическият екстраспе-

типредмет и финомическият екстрааутипредмет). Общото за тях е, че всички 

те са разновидности на финомическия екстрапредмет, т.е. че всички те са вън-

шна по отношение на обособения финомически предмет финомическа среда, 

която е непосредствено позиционирана до неговата граница и който взамо-

действа с тази финомически предмет посредством финомическия фейспредмет 

(от своя страна обособения финомически предмет въздейства върху заобика-

лящата го нефиномическа околна среда) опосредствано чрез своя финомичес-

ки фейспредмет или чрез своя финомически екстрапредмет). Други избрани 

разновидности на финомическия екстрадипипредмет са 

(а) финомическага екстрадиписистема*
d
 (finomic extradeepisystem) [съ-

щото като екстрапозиционна дълбочинна финомическа система*
d
 

(extrapositional deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която е кон-

ституирана в екстрадипифиномиката и която от своя страна e общо понятие за 

разновидностите на финомическата екстрадиписистема от гледна точка на 

системно-първичната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 (към които се 

числят финомическата екстраинтисистема, финомическата екстраспетисистема 

и финомическата екстрааутисистема), и 

(б) финомическият екстрадипиингредиент*
d
 (finomic extradeepi-

ingredient) [същото като екстрапозиционен дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (extrapositional deepness finomic ingredient)] – финомически ингредиент

d
, 

който е конституиран в екстрадипифиномиката и който от своя страна e общо 

понятие за разновидностите на финомическия екстрадипиингредиент от 

гледна точка на ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа дълбо-
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чина
d
 (към които се числят финомическата екстраинтиингредиент, финоми-

ческата екстраспетиингредиент и финомическата екстрааутиингредиент). 

(8) Финомически интраинтипредмет*
d
 (finomic intraintithing) [съкратено 

от и същото като интрапозиционен инсайдерен дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (intrapositional inside deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в интраинтифиномиката*

d
, следователно е конс-

титуиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) 

и в позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката). Той е финомически 

предмет, който едновременно е финомически интрапредмет
d
 и финомически 

интипредмет
d
 и е разновидност на финомическия интрадипипредмет (значи и 

на финомическия интрапредмет) и на финомическия позиинтипредмет (значи 

и на финомическия интипредмет). Финомическият интраинтипредмет еднов-

ременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия интрапредмет е фи-

номически предмет, който се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във 

вътрешната финомическа среда на даден обособен финомически предмет (рес 

на дадена финомическа система
d
) и който въздейства върху външната фино-

мическа среда (върху финомическия екстрапредмет, заобикалящ обособения 

финомически предмет) или получава въздействия от нея посредством гранич-

ната финомическа среда (посредствам финомическия фейспредмет) (взаимо-

действието между финомическия интрапредмет и финомическия екстрап-

редмет е опосредствано, а взаимодействието между финомическия интрап-

редмет и финомическия фейспредмет, както и взаимодействието между фино-

мическия фейспредмет и финомическия екстрапредмет е непосредствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия интипредмет е фи-

номически предмет, който е вътрешната страна (дълбочинната страна) на съ-

щия обособен финомически предмет (респ. на същата финомическа система
d
) 

и който въздейства върху околната (външната) финомическа и нефиномическа 

среда опосредствано чрез своята външна страна (респ. чрез външната страна 

на обособения финомически предмет, на обособената система), наречена фи-

номически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия интраинтипредмет са 

(а) финомическата интраинтисистема*
d
 (finomic intraintisystem) [същото 

като интрапозиционна инсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 

(intrapositional inside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана в интраинтифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) и в пози-
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интифиномиката (значи и в интифиномиката); тя е финомическа система, коя-

то едновременно е финомическа интрасистема
d
 и финомическа интисисте-

ма
d
 и е разновидност на финомическата интрадиписистема (значи и на фино-

мическата интрасистема) и на финомическата позиинтисистема (значи и на 

финомическата интисистема), и 

(б) финомическият интраинтиингредиент*
d
 (finomic intraintiingredient) 

[същото като интрапозиционен инсайдерен дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (intrapositional inside deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран в интраинтифиномиката, следователно е конс-

титуиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) 

и в позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката); той е финомически инг-

редиент, който едновременно е финомически интраингредиент
d
 и финомичес-

ки интиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия интрадипиингредиент 

(значи и на финомическия интраингредиент) и на финомическия позиинтиинг-

редиент (значи и на финомическия интиингредиент). 

(9) Финомически фейсинтипредмет*
d
 (finomic faceintithing) [съкратено от 

и същото като фейспозиционен инсайдерен дълбочинен финомически пред-

мет*
d
 (facepositional inside deepness finomic thing)] – финомически предмет

d
, 

който е конституиран в фейсинтифиномиката*
d
, следователно е конституи-

ран едновременно във фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и в 

позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката). Той е финомически пред-

мет, който едновременно е финомически фейспредмет
d
 и финомически ин-

типредмет
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипипредмет (значи и на 

финомическия фейспредмет) и на финомическия позиинтипредмет (значи и на 

финомическия интипредмет). Финомическият фейсинтипредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия фейспредмет е фи-

номически предмет, който е границата (граничната финомическа среда) на да-

ден обособен финомически предмет и която граница непосредствено взаимо-

действа с външната финомическа среда (с финомическия екстрапредмет, зао-

бикалящ обособения финомически предмет) и с вътрешната финомическа сре-

да (с финомическия интрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия интипредмет е фи-

номически предмет, който е вътрешната страна (дълбочинната страна) на съ-

щия обособен финомически предмет (респ. на същата финомическа система
d
) 

и който въздейства върху околната (външната) финомическа и нефиномическа 

среда опосредствано чрез своята външна страна (респ. чрез външната страна 
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на обособения финомически предмет, на обособената система), наречена фи-

номически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия фейсинтипредмет са 

(а) финомическата фейсинтисистема*
d
 (finomic faceintisystem) [същото 

като фейспозиционна инсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 

(facepositional inside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана във фейсинтифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и в позиин-

тифиномиката (значи и в интифиномиката); тя е финомическа система, която 

едновременно е финомическа фейссистема
d
 и финомическа интисистема

d
 и е 

разновидност на финомическата фейсдиписистема (значи и на финомическата 

фейссистема) и на финомическата позиинтисистема (значи и на финомическа-

та интисистема), и 

(б) финомическият фейсинтиингредиент*
d
 (finomic faceintiingredient) 

[същото като фейспозиционен инсайдерен дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (facepositional inside deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран във фейсинтифиномиката, следователно е конс-

титуиран едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и 

в позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката); той е финомически инг-

редиент, който едновременно е финомически фейсингредиент
d
 и финомически 

интиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипиингредиент 

(значи и на финомическия фейсингредиент) и на финомическия позиинтиинг-

редиент (значи и на финомическия интиингредиент). 

(10) Финомически екстраинтипредмет*
d
 (finomic extraintithing) [съкрате-

но от и същото като екстрапозиционен инсайдерен дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (extrapositional inside deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в екстраинтифиномиката*

d
, следователно е кон-

ституиран едновременно във екстрадипифиномиката (значи и в екстрафино-

миката) и в позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката). Той е финоми-

чески предмет, който едновременно е финомически екстрапредмет
d
 и фино-

мически интипредмет
d
 и е разновидност на финомическия екстрадипипредмет 

(значи и на финомическия екстрапредмет) и на финомическия позиинтип-

редмет (значи и на финомическия интипредмет). Финомическият екстраин-

типредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия екстрапредмет е 

финомически предмет, който външнd по отношение на обособения финоми-

чески предмет финомическа среда, която е непосредствено позиционирана до 
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неговата граница и който взамодейства с тази финомически предмет посредст-

вом финомическия фейспредмет (от своя страна обособения финомически 

предмет въздейства върху заобикалящата го нефиномическа околна среда) 

опосредствано чрез своя финомически фейспредмет или чрез своя финомичес-

ки екстрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия интипредмет е фи-

номически предмет, който е вътрешната страна (дълбочинната страна) на съ-

щия обособен финомически предмет (респ. на същата финомическа система
e
) 

и който въздейства върху околната (външната) финомическа и нефиномическа 

среда опосредствано чрез своята външна страна (респ. чрез външната страна 

на обособения финомически предмет, на обособената система), наречена фи-

номически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия екстраинтипредмет са 

(а) финомическата екстраинтисистема*
d
 (finomic extraintisystem) [също-

то като екстрапозиционна инсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 

(extrapositional inside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана във екстраинтифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екстрафиномиката) и в по-

зиинтифиномиката (значи и в интифиномиката); тя е финомическа система, 

която едновременно е финомическа екстрасистема
d
 и финомическа интисис-

тема
d
 и е разновидност на финомическата екстрадиписистема (значи и на фи-

номическата екстрасистема) и на финомическата позиинтисистема (значи и на 

финомическата интисистема), и 

(б) финомическият екстраинтиингредиент*
d
 (finomic extraintiingredient) 

[същото като екстрапозиционен инсайдерен дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (extrapositional inside deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран във екстраинтифиномиката, следователно е кон-

ституиран едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екстрафиномика-

та) и в позиинтифиномиката (значи и в интифиномиката); той е финомически 

ингредиент, който едновременно е финомически екстраингредиент
d
 и фино-

мически интиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия екстрадипиинг-

редиент (значи и на финомическия екстраингредиент) и на финомическия по-

зиинтиингредиент (значи и на финомическия интиингредиент). 

(11) Финомически интраспетипредмет*
d
 (finomic intraspetithing) [съкра-

тено от и същото като интрапозиционен специален дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (intrapositional special deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в интраспетифиномиката*

d
, следователно е кон-
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ституиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномика-

та) и в позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката). Той е финомичес-

ки предмет, който едновременно е финомически интрапредмет
d
 и финомичес-

ки спетипредмет
d
 и е разновидност на финомическия интрадипипредмет (зна-

чи и на финомическия интрапредмет) и на финомическия позиспетипредмет 

(значи и на финомическия спетипредмет). Финомическият интраспетипредмет 

едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия интрапредмет е фи-

номически предмет, който се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във 

вътрешната финомическа среда на даден обособен финомически предмет (рес 

на дадена финомическа система
d
) и който въздейства върху външната фино-

мическа среда (върху финомическия екстрапредмет, заобикалящ обособения 

финомически предмет) или получава въздействия от нея посредством гранич-

ната финомическа среда (посредствам финомическия фейспредмет) (взаимо-

действието между финомическия интрапредмет и финомическия екстрап-

редмет е опосредствано, а взаимодействието между финомическия интрап-

редмет и финомическия фейспредмет, както и взаимодействието между фино-

мическия фейспредмет и финомическия екстрапредмет е непосредствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия спетипредмет е фи-

номически предмет, който е специалната страна или още особената страна 

(преобразуващата страна) на даден обособен финомически предмет, която вза-

имодейства с вътрешната и външната страна на финомическия предмет (с фи-

номическия интипредмет и с финомическия аутипредмет) и която се състои от 

отделни компоненти на двете страни (между които има взаимодействие и вза-

имно проникване) и съдейства за трансформирането на финомическия интип-

редмет в финомически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия интраспетипредмет са 

(а) финомическата интраспетисистема*
d
 (finomic intraspetisystem) [съ-

щото като интрапозиционна специална дълбочинна финомическа система*
d
 

(intrapositional special deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана в интраспетифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) и в по-

зиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката); тя е финомическа система, 

която едновременно е финомическа интрасистема
d
 и финомическа спетисис-

тема
d
 и е разновидност на финомическата интрадиписистема (значи и на фи-

номическата интрасистема) и на финомическата позиспетисистема (значи и на 

финомическата спетисистема), и 
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(б) финомическият интраспетиингредиент*
d
 (finomic intraspetiingredient) 

[същото като интрапозиционен специален дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (intrapositional special deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран в интраспетифиномиката, следователно е конс-

титуиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) 

и в позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката); той е финомически 

ингредиент, който едновременно е финомически интраиингредиент
d
 и фино-

мически спетиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия интрадипиинг-

редиент (значи и на финомическия интраингредиент) и на финомическия по-

зиспетиингредиент (значи и на финомическия спетиингредиент). 

(12) Финомически фейсспетипредмет*
d
 (finomic facespetithing) [съкратено 

от и същото като фейспозиционен специален дълбочинен финомически пред-

мет*
d
 (facepositional special deepness finomic thing)] – финомически предмет

d
, 

който е конституиран в фейсспетифиномиката*
d
, следователно е конституи-

ран едновременно във фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и в 

позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката). Той е финомически пред-

мет, който едновременно е финомически фейспредмет
d
 и финомически спе-

типредмет
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипипредмет (значи и на 

финомическия фейспредмет) и на финомическия позиспетипредмет (значи и 

на финомическия спетипредмет). Финомическият фейсспетипредмет едновре-

менно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия фейспредмет е фи-

номически предмет, който е границата (граничната финомическа среда) на да-

ден обособен финомически предмет и която граница непосредствено взаимо-

действа с външната финомическа среда (с финомическия екстрапредмет, зао-

бикалящ обособения финомически предмет) и с вътрешната финомическа сре-

да (с финомическия интрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия спетипредмет е фи-

номически предмет, който е специалната страна или още особената страна 

(преобразуващата страна) на даден обособен финомически предмет, която вза-

имодейства с вътрешната и външната страна на финомическия предмет (с фи-

номическия интипредмет и с финомическия аутипредмет) и която се състои от 

отделни компоненти на двете страни (между които има взаимодействие и вза-

имно проникване) и съдейства за трансформирането на финомическия интип-

редмет в финомически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия фейсспетипредмет са 
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(а) финомическата фейсспетисистема*
d
 (finomic facespetisystem) [също-

то като фейспозиционна специална дълбочинна финомическа система*
d
 

(facepositional special deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана във фейсспетифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и в позис-

петифиномиката (значи и в спетифиномиката); тя е финомическа система, коя-

то едновременно е финомическа фейссистема
d
 и финомическа спетисистема

d
 

и е разновидност на финомическата фейсдиписистема (значи и на финомичес-

ката фейссистема) и на финомическата позиспетисистема (значи и на финоми-

ческата спетисистема), и 

(б) финомическият фейсспетиингредиент*
d
 (finomic facespetiingredient) 

[същото като фейспозиционен специален дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (facepositional special deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран във фейсспетифиномиката, следователно е конс-

титуиран едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и 

в позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката); той е финомически инг-

редиент, който едновременно е финомически фейсингредиент
d
 и финомически 

спетиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипиингредиент 

(значи и на финомическия фейсингредиент) и на финомическия позиспетиинг-

редиент (значи и на финомическия спетиингредиент). 

(13) Финомически екстраспетипредмет*
d
 (finomic extraspetithing) [съкра-

тено от и същото като екстрапозиционен специален дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (extrapositional special deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в екстраспетифиномиката*

d
, следователно е 

конституиран едновременно във екстрадипифиномиката (значи и в екстрафи-

номиката) и в позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката). Той е фи-

номически предмет, който едновременно е финомически екстрапредмет
d
 и 

финомически спетипредмет
d
 и е разновидност на финомическия екстради-

пипредмет (значи и на финомическия екстрапредмет) и на финомическия по-

зиспетипредмет (значи и на финомическия спетипредмет). Финомическият ек-

страспетипредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия екстрапредмет е 

финомически предмет, който външна по отношение на обособения финоми-

чески предмет финомическа среда, която е непосредствено позиционирана до 

неговата граница и който взамодейства с тази финомически предмет посредст-

вом финомическия фейспредмет (от своя страна обособения финомически 

предмет въздейства върху заобикалящата го нефиномическа околна среда) 
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опосредствано чрез своя финомически фейспредмет или чрез своя финомичес-

ки екстрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия спетипредмет е фи-

номически предмет, който е специалната страна или още особената страна 

(преобразуващата страна) на даден обособен финомически предмет, която вза-

имодейства с вътрешната и външната страна на финомическия предмет (с фи-

номическия интипредмет и с финомическия аутипредмет) и която се състои от 

отделни компоненти на двете страни (между които има взаимодействие и вза-

имно проникване) и съдейства за трансформирането на финомическия интип-

редмет в финомически аутипредмет. 

Други избрани разновидности на финомическия екстраспетипредмет са 

(а) финомическата екстраспетисистема*
d
 (finomic extraspetisystem) [съ-

щото като екстрапозиционна специална дълбочинна финомическа система*
d
 

(extrapositional special deepness finomic system)] – финомическа система
d
, коя-

то е конституирана във екстраспетифиномиката, следователно е конституира-

на едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екстрафиномиката) и в 

позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката); тя е финомическа систе-

ма, която едновременно е финомическа екстрасистема
d
 и финомическа спе-

тисистема
d
 и е разновидност на финомическата екстрадиписистема (значи и 

на финомическата екстрасистема) и на финомическата позиспетисистема (зна-

чи и на финомическата спетисистема), и 

(б) финомическият екстраспетиингредиент*
d
 (finomic extraspeti-

ingredient) [същото като екстрапозиционен специален дълбочинен финомически 

ингредиент*
d
 (extrapositional special deepness finomic ingredient)] – финомичес-

ки ингредиент
d
, който е конституиран във екстраспетифиномиката, следова-

телно е конституиран едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екст-

рафиномиката) и в позиспетифиномиката (значи и в спетифиномиката); той е 

финомически ингредиент, който едновременно е финомически екстраингреди-

ент
d
 и финомически спетиингредиент

d
 и е разновидност на финомическия ек-

страдипиингредиент (значи и на финомическия екстраингредиент) и на фино-

мическия позиспетиингредиент (значи и на финомическия спетиингредиент). 

(14) Финомически интрааутипредмет*
d
 (finomic intraoutithing) [съкратено 

от и същото като интрапозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (intrapositional outside deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в интрааутифиномиката*

d
, следователно е конс-

титуиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) 

и в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката). Той е финомически 
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предмет, който едновременно е финомически интрапредмет
d
 и финомически 

аутипредмет
d
 и е разновидност на финомическия интрадипипредмет (значи и 

на финомическия интрапредмет) и на финомическия позиаутипредмет (значи и 

на финомическия спетипредмет). Финомическият интрааутипредмет едновре-

менно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия интрапредмет е фи-

номически предмет, който се разполага в финомическата вътрешност, т.е. във 

вътрешната финомическа среда на даден обособен финомически предмет 

(респ. на дадена финомическа система
d
) и който въздейства върху външната 

финомическа среда (върху финомическия екстрапредмет, заобикалящ обосо-

бения финомически предмет) или получава въздействия от нея посредством 

граничната финомическа среда (посредствам финомическия фейспредмет) 

(взаимодействието между финомическия интрапредмет и финомическия екст-

рапредмет е опосредствано, а взаимодействието между финомическия интрап-

редмет и финомическия фейспредмет, както и взаимодействието между фино-

мическия фейспредмет и финомическия екстрапредмет е непосредствено), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия аутипредмет е фи-

номически предмет, който е външната страна (повърхностната страна) на да-

ден обособен финомически предмет и която външна страна получава въздейс-

твия от вътрешната страна (от финомическия интипредмет) посредством спе-

циалната страна (финомическия спетипредмет) и въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда непосредствено. 

Други избрани разновидности на финомическия интрааутипредмет са 

(а) финомическата интрааутисистема*
d
 (finomic intraoutisystem) [също-

то като интрапозиционна аутсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 

(intrapositional outside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, коя-

то е конституирана в интрааутифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномиката) и в пози-

аутифиномиката (значи и в аутифиномиката); тя е финомическа система, която 

едновременно е финомическа интрасистема
d
 и финомическа аутисистема

d
 и 

е разновидност на финомическата интрадиписистема (значи и на финомичес-

ката интрасистема) и на финомическата позиаутисистема (значи и на финоми-

ческата аутисистема), и 

(б) финомическият интрааутиингредиент*
d
 (finomic intraoutiingredient) 

[същото като интрапозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически ингре-

диент*
d
 (intrapositional outside deepness finomic ingredient)] – финомически ин-

гредиент
e
, който е конституиран в интрааутифиномиката, следователно е кон-
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ституиран едновременно в интрадипифиномиката (значи и в интрафиномика-

та) и в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката); той е финомически 

ингредиент, който едновременно е финомически интраиингредиент
d
 и фино-

мически аутиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия интрадипиинг-

редиент (значи и на финомическия интраингредиент) и на финомическия по-

зиаутиингредиент (значи и на финомическия аутиингредиент). 

(15) Финомически фейсаутипредмет*
d
 (finomic faceoutithing) [съкратено 

от и същото като фейспозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (facepositional outside deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
e
, който е конституиран в фейсаутифиномиката*

d
, следователно е конс-

титуиран едновременно във фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) 

и в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката). Той е финомически 

предмет, който едновременно е финомически фейспредмет
d
 и финомически 

аутипредмет
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипипредмет (значи и 

на финомическия фейспредмет) и на финомическия позиаутипредмет (значи и 

на финомическия аутипредмет). Финомическият фейсаутипредмет едновре-

менно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия фейспредмет е фи-

номически предмет, който е границата (граничната финомическа среда) на да-

ден обособен финомически предмет и която граница непосредствено взаимо-

действа с външната финомическа среда (с финомическия екстрапредмет, зао-

бикалящ обособения финомически предмет) и с вътрешната финомическа сре-

да (с финомическия интрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия аутипредмет е фи-

номически предмет, който е външната страна (повърхностната страна) на да-

ден обособен финомически предмет и която външна страна получава въздейс-

твия от вътрешната страна (от финомическия интипредмет) посредством спе-

циалната страна (финомическия спетипредмет) и въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда непосредствено. 

Други избрани разновидности на финомическия фейсаутипредмет са 

(а) финомическата фейсаутисистема*
d
 (finomic faceoutisystem) [същото 

като фейспозиционна аутсайдерна дълбочинна финомическа система*
d
 

(facepositional outside deepness finomic system)] – финомическа система
d
, която 

е конституирана във фейсаутифиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и в позиа-

утифиномиката (значи и в аутифиномиката); тя е финомическа система, която 

едновременно е финомическа фейссистема
d
 и финомическа аутисистема

d
 и е 
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разновидност на финомическата фейсдиписистема (значи и на финомическата 

фейссистема) и на финомическата позиаутисистема (значи и на финомическата 

аутисистема), и 

(б) финомическият фейсаутиингредиент*
d
 (finomic faceoutiingredient) 

[същото като фейспозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически ингреди-

ент*
d
 (facepositional outside deepness finomic ingredient)] – финомически ингре-

диент
d
, който е конституиран във фейсаутифиномиката, следователно е конс-

титуиран едновременно в фейсдипифиномиката (значи и в фейсфиномиката) и 

в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката); той е финомически ингре-

диент, който едновременно е финомически фейсингредиент
d
 и финомически 

аутиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия фейсдипиингредиент 

(значи и на финомическия фейсингредиент) и на финомическия позиаутиинг-

редиент (значи и на финомическия аутиингредиент). 

(16) Финомически екстрааутипредмет*
d
 (finomic extraoutithing) [съкрате-

но от и същото като екстрапозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически 

предмет*
d
 (extrapositional outside deepness finomic thing)] – финомически пред-

мет
d
, който е конституиран в екстрааутифиномиката*

d
, следователно е кон-

ституиран едновременно във екстрадипифиномиката (значи и в екстрафино-

миката) и в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката). Той е финоми-

чески предмет, който едновременно е финомически екстрапредмет
d
 и фино-

мически аутипредмет
d
 и е разновидност на финомическия екстрадипипредмет 

(значи и на финомическия екстрапредмет) и на финомическия позиаутип-

редмет (значи и на финомическия аутипредмет). Финомическият екстрааутип-

редмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия екстрапредмет е 

финомически предмет, който външна по отношение на обособения финоми-

чески предмет финомическа среда, която е непосредствено позиционирана до 

неговата граница и който взамодейства с тази финомически предмет посредст-

вом финомическия фейспредмет (от своя страна обособения финомически 

предмет въздейства върху заобикалящата го нефиномическа околна среда) 

опосредствано чрез своя финомически фейспредмет или чрез своя финомичес-

ки екстрапредмет), и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия аутипредмет е фи-

номически предмет, който е външната страна (повърхностната страна) на да-

ден обособен финомически предмет и която външна страна получава въздейс-

твия от вътрешната страна (от финомическия интипредмет) посредством спе-
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циалната страна (финомическия спетипредмет) и въздейства върху околната 

(външната) финомическа и нефиномическа среда непосредствено. 

Други избрани разновидности на финомическия екстрааутипредмет са 

(а) финомическата екстрааутисистема*
d
 (finomic extraoutisystem) [съ-

щото като екстрапозиционна аутсайдерна дълбочинна финомическа систе-

ма*
d
 (extrapositional outside deepness finomic system)] – финомическа система

d
, 

която е конституирана във екстрааутифиномиката, следователно е конституи-

рана едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екстрафиномиката) и в 

позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката); тя е финомическа система, 

която едновременно е финомическа екстрасистема
d
 и финомическа аутисис-

тема
d
 и е разновидност на финомическата екстрадиписистема (значи и на фи-

номическата екстрасистема) и на финомическата позиаутисистема (значи и на 

финомическата аутисистема), и 

(б) финомическият екстрааутиингредиент*
d
 (finomic extraouti-ingredient) 

[същото като екстрапозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически ингре-

диент*
d
 (extrapositional outside deepness finomic ingredient)] – финомически ин-

гредиент
d
, който е конституиран във екстрааутифиномиката, следователно е 

конституиран едновременно в екстрадипифиномиката (значи и в екстрафино-

миката) и в позиаутифиномиката (значи и в аутифиномиката); той е финоми-

чески ингредиент, който едновременно е финомически екстраингредиент
d
 и 

финомически аутиингредиент
d
 и е разновидност на финомическия екстради-

пиингредиент (значи и на финомическия екстраингредиент) и на финомичес-

кия позиаутиингредиент (значи и на финомическия аутиингредиент). 

В. Функционалното прилагане на критерия на ингредиентна финоми-

ческа рекогнисцираност
d
 към понятието за финомическа рекогнисцираност*

d
 

(finomic reconnoiteringness) [което изразява състоянието (положението) на фи-

номическия предмет да е рекогнисционален финомически предмет и показва 

наличието едновременно на финомическа позиционност
d
 и финомическа дъл-

бочинност
d
] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4.3 [т.е. разно-

видности според функционалната ингредиентна финомическа рекогнисцира-

ност*
d
 (functional ingrediental finomic reconnoiteringness), която е комбинация 

от функционалната ингредиентна финомическа позиция*
d
 (functional 

ingrediental finomic position) и функционалната ингредиентна финомическа 

дълбочина*
d
 (functional ingrediental finomic deepness)]. 
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Табл. 4.3. Разновидности на финомическата  рекогнисцираност според фукционалната 

ингредиентна финомическа рекогнисцираност 

Функционална ингредиентна финомическа 

позиция 
Функционална 

ингредиентна 

финомическа 

рекогнисцираност 

(финомическа 

рекогнисцираност) 

Финоми- 

ческа 

позицион- 

ност 

Финоми- 

ческа 

интра- 

позицион- 

ност 

Финоми- 

ческа 

фейс- 

позицион- 

ност 

Финоми- 

ческа 

екстра- 

позицион- 

ност 

Финоми- 

ческа 

дълбочин- 

ност 

Финоми- 

ческа 

пози- 

дълбочин-

ност 

(пози- 

ционна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

интра- 

дълбочин-

ност 

(интра- 

пози- 

ционна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

фейс- 

дълбочин-

ност 

(фейс- 

пози- 

ционна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

екстра- 

дълбочин-

ност 

(екстра- 

пози- 

ционна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 д
ъ
л
б
о
ч
и
н
а

 

Финоми- 

ческа 

инти- 

дълбочин- 

ност 

(инсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин- 

ност) 

Финоми- 

ческа 

позиинти- 

дълбочин-

ност 

(пози- 

ционна 

инсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

интраинти- 

дълбочин-

ност 

(интра- 

пози- 

ционна 

инсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

фейсинти- 

дълбочин-

ност 

(фейс- 

пози- 

ционна 

инсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

екстраинти- 

дълбочин-

ност 

(екстра- 

пози- 

ционна 

инсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 
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Финоми- 

ческа 

спети- 

дълбочин- 

ност 

(специална 

финоми- 

ческа 

дълбочин- 

ност) 

Финоми- 

ческа 

позиспети- 

дълбочин-

ност 

(пози- 

ционна 

специална 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

интраспети- 

дълбочин-

ност 

(интра- 

пози- 

ционна 

специална 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

фейсспети- 

дълбочин-

ност 

(фейс- 

пози- 

ционна 

специална 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

екстраспети- 

дълбочин-

ност 

(екстра- 

пози- 

ционна 

специална 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

 

Финоми- 

ческа 

аути- 

дълбочин- 

ност 

(аутсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин- 

ност) 

Финоми- 

ческа 

позиаути- 

дълбочин-

ност 

(пози- 

ционна 

аутсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

интрааути- 

дълбочин-

ност 

(интра- 

пози- 

ционна 

аутсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

фейсаути- 

дълбочин-

ност 

(фейс- 

пози- 

ционна 

аутсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

Финоми- 

ческа 

екстрааути- 

дълбочин-

ност 

(екстра- 

пози- 

ционна 

аутсайдерна 

финоми- 

ческа 

дълбочин-

ност) 

 

Посочените в табл. 4.3 разновидности на финомическата рекогнисцира-

ност са пояснени по долу. 

(1) Позиционна финомическа дълбочинност*
d
 (positional finomic deepness) 

[същото като финомическа позидълбочинност*
d
 (finomic posideepness) и като 

финомическа рекогнисцираност*
d
 (finomic reconnoiteringness)] – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е позиционен дълбочинен финоми-

чески предмет
d
 (същото като финомически позидипипредмет

d
). Това означава, 

че той едновременно се намира в състоянието на финомическа позиционност
d
 

и на финомическа дълбочинност
d
. Според функционалната ингредиентна фи-

номическа дълбочинност
d
 финомическата позидълбочинност

d
 е общо понятие 

за финомическа позиинтидълбочинност
d
, финомическа позиспетидълбочин-

ност
d
 и финомическа позиаутидълбочинност

d
, а според функционалната инг-

редиентна финомическа позиция
d
 е общо понятие за финомическа интрадъл-
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бочинност
d
, финомическа фейсдълбочинност

d
 и финомическа екстрадълбо-

чинност
d
, всички които са нейни разновидности. 

(2) Позиционна инсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 (positional inside 

finomic deepness) [същото като финомическа позиинтидълбочинност*
d
 

(finomic posiintideepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет 

да е позиционен инсайдерен дълбочинен финомически предмет*
d
 (същото като 

финомически позиинтипредмет*
d
). Това означава, че той едновременно се на-

мира в състоянието на финомическа позиционност
d
 и на инсайдерна финоми-

ческа дълбочинност
d
. Според функционалната ингредиентна финомическа 

позиция
d
 разновидности на финомическата позиинтидълбочинност

d
 са фино-

мическата интраинтидълбочинност
d
, финомическата фейсинтидълбочин-

ност
d
 и финомическата екстраинтидълбочинност

d
, за които тя е общо поня-

тие. 

(3) Позиционна специална финомическа дълбочинност*
d
 (positional special 

finomic deepness) [същото като финомическа позиспетидълбочинност*
d
 

(finomic posispetideepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет 

да е позиционен специален дълбочинен финомически предмет*
d
 (същото като 

финомически позиаутиипредмет*
d
). Това означава, че той едновременно се 

намира в състоянието на финомическа позиционност
d
 и на специална финоми-

ческа дълбочинност
d
. Според функционалната ингредиентна финомическа 

позиция
d
 разновидности на финомическата позисаутидълбочинност

d
 са фи-

номическата интрааутидълбочинност
d
, финомическата фейсаутидълбочин-

ност
d
 и финомическата екстрааутидълбочинност

d
, за които тя е общо поня-

тие. 

(4) Позиционна аутсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 (positional 

outside finomic deepness) [същото като финомическа позиаутидълбочинност*
d
 

(finomic posiautideepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет 

да е позиционен аутсайдерен дълбочинен финомически предмет*
d
 (същото ка-

то финомически позиаутипредмет*
d
). Това означава, че той едновременно се 

намира в състоянието на финомическа позиционност
d
 и на аутсайдерна фи-

номическа дълбочинност
d
. Според функционалната ингредиентна финоми-

ческа позиция
d
 разновидности на финомическата позиаутидълбочинност

d
 са 

финомическата интрааутидълбочинност
d
, финомическата фейсаутидълбо-

чинност
d
 и финомическата екстрааутидълбочинност

d
, за които тя е общо 

понятие. 

(5) Интрапозиционна финомическа дълбочинност*
d
 (intrapositional 

finomic deepness) [същото като финомическа интрадълбочинност*
d
 (finomic 
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intradeepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е интра-

позиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 (същото като финомически 

интрадипипредмет*
d
). Това означава, че той едновременно се намира в състо-

янието на финомическа интрапозиционност
d
 и на финомическа дълбочин-

ност
d
. Според функционалната ингредиентна финомическа дълбочина

d
 разно-

видности на финомическата интрадълбочинност
d
 са финомическата интра-

интидълбочинност
d
, финомическата интраспетидълбочинност

d
 и финоми-

ческата интрааутидълбочинност
d
, за които тя е общо понятие. 

(6) Фейспозиционна финомическа дълбочинност*
d
 (facepositional finomic 

deepness) [същото като финомическа фейсдълбочинност*
d
 (finomic 

facedeepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е фейспо-

зиционен дълбочинен финомически предмет*
d
 (същото като финомически 

фейсдипипредмет*
d
). Това означава, че той едновременно се намира в състоя-

нието на финомическа фейспозиционност
d
 и на финомическа дълбочинност

d
. 

Според функционалната ингредиентна финомическа дълбочина
d
 разновиднос-

ти на финомическата фейсдълбочинност
d
 са финомическата фейсинтидълбо-

чинност
d
, финомическата фейсспетидълбочинност

d
 и финомическата 

фейсаутидълбочинност
d
, за които тя е общо понятие. 

(7) Екстрапозиционна финомическа дълбочинност*
d
 (extrapositional 

finomic deepness) [същото като финомическа екстрадълбочинност*
d
 (finomic 

extradeepness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е екст-

рапозиционен дълбочинен финомически предмет
d
 (същото като финомически 

екстрадипипредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в състо-

янието на финомическа екстрапозиционност
d
 и на финомическа дълбочин-

ност
d
. Според функционалната ингредиентна финомическа дълбочина

d
 разно-

видности на финомическата екстрадълбочинност
d
 са финомическата екст-

раинтидълбочинност
d
, финомическата екстраспетидълбочинност

d
 и фино-

мическата екстрааутидълбочинност
d
, за които тя е общо понятие. 

(8) Интрапозиционна инсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(intrapositional inside finomic deepness) [същото като финомическа интраинти-

дълбочинност*
d
 (finomic intraintideepness)] – състояние (положение) на фино-

мическия предмет да е интрапозиционен инсайдерен дълбочинен финомически 

предмет
d
 (същото като финомически интраинтипредмет

d
). Това означава, че 

той едновременно се намира в състоянието на финомическа интрапозицион-

ност
d
 и на инсайдерна финомическа дълбочинност

d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическата интраинтидълбочинност
d
 (тя е тяхна обща 

разновидност). 
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(9) Фейспозиционна инсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(facepositional inside finomic deepness) [същото като финомическа фейсинти-

дълбочинност*
d
 (finomic faceintideepness)] – състояние (положение) на фино-

мическия предмет да е фейспозиционен инсайдерен дълбочинен финомически 

предмет
d
 (същото като финомически фейсинтипредмет

d
). Това означава, че 

той едновременно се намира в състоянието на финомическа фейспозицион-

ност
d
 и на инсайдерна финомическа дълбочинност

d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическата фейсинтидълбочинност
d
 (тя е тяхна обща 

разновидност). 

(10) Екстрапозиционна инсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(extrapositional inside finomic deepness) [същото като финомическа екстраин-

тидълбочинност*
d
 (finomic extraintideepness)] – състояние (положение) на фи-

номическия предмет да е екстрапозиционен инсайдерен дълбочинен финоми-

чески предмет
d
 (същото като финомически екстраинтипредмет

d
). Това озна-

чава, че той едновременно се намира в състоянието на финомическа екстрапо-

зиционност
d
 и на инсайдерна финомическа дълбочинност

d
, които от своя 

страна са общи понятия за финомическата екстраинтидълбочинност
d
 (тя е 

тяхна обща разновидност). 

(11) Интрапозиционна специална финомическа дълбочинност*
d
 

(intrapositional special finomic deepness) [същото като финомическа интраспе-

тидълбочинност*
d
 (finomic intraspetideepness)] – състояние (положение) на 

финомическия предмет да е интрапозиционен специален дълбочинен финоми-

чески предмет
d
 (същото като финомически интраспетипредмет

d
). Това озна-

чава, че той едновременно се намира в състоянието на финомическа интрапо-

зиционност
d
 и на специална финомическа дълбочинност

d
, които от своя страна 

са общи понятия за финомическата интраспетидълбочинност
d
 (тя е тяхна 

обща разновидност). 

(12) Фейспозиционна специална финомическа дълбочинност*
d
 

(facepositional special finomic deepness) [същото като финомическа фейсспети-

дълбочинност*
d
 (finomic facespetideepness)] – състояние (положение) на фино-

мическия предмет да е фейспозиционен специален дълбочинен финомически 

предмет
d
 (същото като финомически фейсспетипредмет

d
). Това означава, че 

той едновременно се намира в състоянието на финомическа фейспозицион-

ност
d
 и на специална финомическа дълбочинност

d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическата фейсспетидълбочинност
d
 (тя е тяхна обща 

разновидност). 
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(13) Екстрапозиционна специална финомическа дълбочинност*
d
 

(extrapositional special finomic deepness) [същото като финомическа екстрас-

петидълбочинност*
d
 (finomic extraspetideepness)] – състояние (положение) на 

финомическия предмет да е екстрапозиционен специален дълбочинен финоми-

чески предмет
d
 (същото като финомически екстраспетипредмет

d
). Това оз-

начава, че той едновременно се намира в състоянието на финомическа екстра-

позиционност
d
 и на специална финомическа дълбочинност

d
, които от своя 

страна са общи понятия за финомическата екстраспетидълбочинност
d
 (тя е 

тяхна обща разновидност). 

(14) Интрапозиционна аутсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(intrapositional outside finomic deepness) [същото като финомическа интраа-

утидълбочинност*
d
 (finomic intraoutideepness)] – състояние (положение) на 

финомическия предмет да е интрапозиционен аутсайдерен дълбочинен фино-

мически предмет
d
 (същото като финомически интрааутипредмет

d
). Това оз-

начава, че той едновременно се намира в състоянието на финомическа интра-

позиционност
d
 и на аутсайдерна финомическа дълбочинност

d
, които от своя 

страна са общи понятия за финомическата интрааутидълбочинност
d
 (тя е 

тяхна обща разновидност). 

(15) Фейспозиционна аутсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(facepositional outside finomic deepness) [същото като финомическа фейсаути-

дълбочинност*
d
 (finomic faceoutideepness)] – състояние (положение) на фино-

мическия предмет да е фейспозиционен аутсайдерен дълбочинен финомически 

предмет
d
 (същото като финомически фейсаутипредмет

d
). Това означава, че 

той едновременно се намира в състоянието на финомическа фейспозицион-

ност
d
 и на аутсайдерна финомическа дълбочинност

d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическата фейсаутидълбочинност
d
 (тя е тяхна обща 

разновидност). 

(16) Екстрапозиционна аутсайдерна финомическа дълбочинност*
d
 

(extrapositional outside finomic deepness) [същото като финомическа 

екстрааутидълбочинност*
d
 (finomic extraoutideepness)] – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е екстрапозиционен аутсайдерен 

дълбочинен финомически предмет
d
 (същото като финомически 

екстрааутипредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в 

състоянието на финомическа екстрапозиционност
d
 и на аутсайдерна 

финомическа дълбочинност
d
, които от своя страна са общи понятия за 

финомическата екстрааутидълбочинност
d
 (тя е тяхна обща разновидност). 
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4.8. Ингредиентна финомическа генеративност 

Ингредиентната финомическа генеративност*
d
 (ingrediental finomic 

generativity) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. и фи-

номическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингреди-

енти
e
) се класифицират според мястото, което заемат във взаимоотношението 

между частта (part) [наречена за целта образувател или още генератор 

(generator)] и цялото (whole) [наречено за целта образувание или още генерат 

(generate)], което включва тази част и което е резултат на неговото (на цялото) 

образуване или още генериране (generation) чрез някакво обединяване на части 

в финомиката. Ингредиентната финомическа генеративност е разновидност на 

ингредиентната финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на ин-

гредиентната субномическа генеративност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа генера-

тивност
d
 към понятието за генерфиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа генерати-

вост*
d
 (organic ingrediental finomic generativity)]: 

(1) генерфиномика*
d
 (generfinomy) (съкратено от и същото като генеритна 

финомика*
d
 (generitic finomy)] – общо понятие за разновидностите на финоми-

ката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа генеративност
ed

 (т.е. 

общо понятие за генерофиномика и генерафиномика); финомика, съставена от 

генеритни финомически предмети
d
; 

(2) генерофиномика*
d
 (generofinomy) [съкратено от и същото като генеро-

интна финомика*
d
 (generointic finomy)] – общо понятие за генерефиномика и 

генерифиномика; финомика, съставена от генероинтни финомически предме-

ти
d
; 

(3) генерефиномика*
d
 (generefinomy) [съкратено от и същото като генеро-

ентна финомика*
d
 (generoentic finomy)] – финомика, която е съставна част, 

страна, момент, компонент, елемент и т.н. на друга финомика, наречена гене-

рифиномика; финомика, съставена от генероентни финомически предмети
d
; 

(4) генерифиномика*
d
 (generifinomy) [съкратено от и същото като генеро-

итна финомика*
d
 (generoitic finomy)] – финомика, която е финомическо обра-

увание съставено от частни финомики, наречени генерефиномики; финомика, 

съставена от генероитни финомически предмети
d
; 
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(5) генерафиномика*
d
 (generafinomy) [съкратено от и същото като генеро-

атна финомика*
d
 (generoatic finomy)] – финомика, която е множеството от ге-

нерефиномики, образуващи дадена генерифиномика; финомика, съставена от 

генероатни финомически предмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа генератив-

ност
d
 към понятието за финомически генерпредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа генера-

тивност*
d
 (primary ingrediental finomic generativity)]: 

(1) генеритен финомически предмет*
d
 (generitic finomic thing) [същото ка-

то финомически генерпредмет*
d
 (finomic generthing) и като финомически гене-

рит*
d
 (finomic generite)] [в т.ч. генеритен финомически обект* (generitic 

finomic object), генеритна финомическа система* (generitic finomic system), 

генеритен финомически ингредиент* (generitic finomic ingredient) и т.н.] – 

общо понятие за разновидностите на финомическия предмет
е
 от гледна точка 

на ингредиентната финомическа генеративност
ed

 (т.е. общо понятие за гене-

роинтния финомически предмет и генероатния финомически предмет); той 

показва наличието на финомическа генеративност; финомически предмет, 

конституиран в генерфиномиката; други избрани разновидности на финоми-

ческия генерпредмет са 

(а) генеритната финомическа система*
d
 (generitic finomic system)*

d
 [съ-

щото като финомическа генерсистема*
d
 (finomic genersystem)] – финомическа 

система
d
, която е конституирана в генерфиномиката и която е общо понятие 

за разновидностите на финомическата система от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа генеративност (т.е. е общо понятие за генероинтната фино-

мическа система и генероатната финомическа система), и 

(б) генеритният финомически ингредиент*
d
 (generitic finomic ingredient)*

d
 

[същото като финомически генерингредиент*
d
 (finomic generingredient)] – фи-

номическа ингредиент
d
, който е конституиран в генерфиномиката и който е 

общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент от гледна точ-

ка на ингредиентната финомическа генеративност (т.е. е общо понятие за ге-

нероинтния финомически ингредиент и генероатния финомически ингреди-

ент); 

(2) генероинтен финомически предмет*
d
 (generointic finomic thing) [също-

то като финомически генеропредмет*
d
 (finomic generothing) и като финомичес-

ки генероинт*
d
 (finomic generoint)] [в т.ч. генероинтен финомически обект* 

(generointic finomic object), генероинтна финомическа система* (generointic 
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finomic system), генероинтен финомически ингредиент* (generointic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния финомически предмет и ге-

нероитния финомически предмет; той показва наличието на финомическа ге-

нероинтност (последното същото като финомическа образувателност); фи-

номически предмет, конституиран в генерофиномиката; избрани разновиднос-

ти на финомическия генеропредмет са 

(а) генероинтната финомическа система*
d
 (generointic finomic system)*

d
 

[същото като финомическа генеросистема*
d
 (finomic generosystem)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана в генерофиномиката и която е общо 

понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка на ин-

гредиентната финомическа генеративност (т.е. общо понятие за генероентната 

финомическа система и генероитната финомическа система), и 

(б) генероинтният финомически ингредиент*
d
 (generointic finomic 

ingredient)*
d
 [същото като финомически генероингредиент*

d
 (finomic 

generoingredient)] – финомическа ингредиент
d
, който е конституиран в генеро-

финомиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ин-

грезиент от гледна точка на ингредиентната финомическа генеративност (т.е. 

общо понятие за генероентния финомически ингредиент и генероитния фино-

мически ингредиент); 

(3) генероентен финомически предмет*
d
 (generoentic finomic thing) [също-

то като финомически генерепредмет*
d
 (finomic generething), като финомически 

генероент*
d
 (finomic generoent) и като финомически образувател] [в т.ч. ге-

нероентен финомически обект* (generoentic finomic object), генероентна 

финомическа система* (generoentic finomic system), генероентен финоми-

чески ингредиент* (generoentic finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент, елемент и т.н. на 

друг финомически предмет, наречен генероитен финомически предмет; той 

показва наличието на финомическа генероентност; финомически предмет, 

конституиран в генерефиномиката; избрани разновидности на финомическия 

генерепредмет са 

(а) генероентната финомическа система*
d
 (generoentic finomic system)*

d
 

[същото като финомическа генересистема*
d
 (finomic generesystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в генерефиномиката, и 

(б) генероентният финомически ингредиент*
d
 (generoentic finomic 

ingredient)*
d
 [същото като финомически генереингредиент*

d
 (finomic 

genereingredient)] – финомическа ингредиент
d
, който е конституиран в генере-

финомиката; 
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(4) генероитен финомически предмет*
d
 (generoitic finomic thing) [същото 

като финомически генерипредмет*
d
 (finomic generithing), като финомически 

генероит*
d
 (finomic generoite) и като финомическо обазувание или финоми-

чески генерат] [в т.ч. генероитен финомически обект* (generoitic finomic 

object), генероитна финомическа система* (generoitic finomic system), гене-

роитен финомически ингредиент* (generoitic finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет, който е финомическо обраувание съставено от части, 

страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени генероентни финоми-

чески предмети; той показва наличието на финомическа генероитност; фино-

мически предмет, конституиран в генерифиномиката; избрани разновидности 

на финомическия генерипредмет са 

(а) генероитната финомическа система*
d
 (generoitic finomic system)*

d
 

[същото като финомическа генерисистема*
d
 (finomic generisystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в генерифиномиката, и 

(б) генероитният финомически ингредиент*
d
 (generoitic finomic 

ingredient)*
d
 [същото като финомически генериингредиент*

d
 (finomic 

generiingredient)] – финомическа ингредиент
d
, който е конституиран в генери-

финомиката; 

(5) генероатен финомически предмет*
d
 (generoatic finomic thing) [същото 

като финомически генерапредмет*
d
 (finomic generathing) и като финомически 

генероат*
d
 (finomic generoat)] [в т.ч. генероатен финомически обект* 

(generoatic finomic object), генероатна финомическа система* (generoatic 

finomic system), генероатен финомически ингредиент* (generoatic finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет, който е множеството от генероент-

ни финомически предмети, образуващи даден генероитен финомически пред-

мет; той показва наличието на финомическа генероатност; финомически пред-

мет, конституиран в генерафиномиката; избрани разновидности на финоми-

ческия генерапредмет са 

(а) генероатната финомическа система*
d
 (generoatic finomic system)*

d
 

[същото като финомическа генерасистема*
d
 (finomic generasystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в генерафиномиката, и 

(б) генероатният финомически ингредиент*
d
 (generoatic finomic 

ingredient)*
d
 [същото като финомически генераингредиент*

d
 (finomic 

generaingredient)] – финомическа ингредиент
d
, който е конституиран в генера-

финомиката. 
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В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа гене-

ративност
ed

 към понятието за финомическа генеративност поражда следните 

негови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомичес-

ка генеративност*
d
 (functional ingrediental finomic generativity)]: 

(1) финомическа генеративност*
d
 (finomic generativity) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е генеритен финомически предмет; 

(2) финомическа генероинтност*
d
 (finomic generointivity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е генероинтен финомически пред-

мет; 

(3) финомическа генероентност*
d
 (finomic generoentivity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е генероeнтен финомически пред-

мет; 

(4) финомическа генероитност*
d
 (finomic generoitivity) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е генеринтен финомически предмет; 

(5) финомическа генероатност*
d
 (finomic generoativity) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е генерантен финомически предмет. 
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4.9. Ингредиентна финомическа установеност 

Ингредиентната финомическа установеност*
d
 (ingrediental finomic 

establishment (establishedness)) [същото като ингредиентна финомическа ди-

зюнктинвност
d
] е първичен ингредиентен финомически критерий

d
 (вж. 

финомическа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в 

т.ч. и финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите 

ингредиенти
d
) се класифицират според начина, по който те се обединяват в 

прехода от частното към цялото и според установената роля, която в 

зависимост от това имат във функционирането на финомиката. 

Ингредиентната финомическа установеност е разновидност на 

ингредиентната финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на 

ингредиентната субномическа установеност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа устано-

веност
d
 към понятието за истафиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа установе-

ност*
d
 (organic ingrediental finomic establishment)]: 

(1) истафиномика*
d
 (estafinomy) [съкратено от и същото като установена 

финомика*
d
 (established finomy)] – общо понятие за разновидностите на фино-

миката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа установеност
d
 

(т.е. общо понятие за холифиномика и имхолифиномика); финомика, съставе-

на от установени финомически предмети
d
; 

(2) холифиномика*
d
 (wholefinomy) [съкратено от и същото като холистич-

на финомика*
d
 или още цялостностна финомика*

d
 (wholeness finomy)] – общо 

понятие за инстифиномика, органифиномика, констифиномика и архифиноми-

ка; финомика, съставена от холистични /цялостностни/ финомически предме-

ти; 

(3) инстифиномика*
d
 (instifinomy) [съкратено от и същото като институ-

ционалнна финомика*
d
 (institutional finomy)] – финомика, съставена от инсти-

туционални финомически предмети; 

(4) органифиномика*
d
 (organifinomy) [съкратено от и същото като [органи-

зационална финомика*
d
 (organizational finomy)] – финомика, съставена от ор-

ганизационални финомически предмети; 

(5) констифиномика*
d
 (constifinomy) [съкратено от и същото като конс-

титуционална финомика*
d
 (constitutional finomy)] – финомика, съставена от 

конституционални финомически предмети; 
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(6) архифиномика*
d
 (archifinomy) [съкратено от и същото като архитек-

тунална финомика*
d
 (architectural finomy)] – финомика, съставена от архитек-

турални финомически предмети; 

(7) имхолифиномика*
d
 (imwholefinomy) [съкратено от и същото като имхо-

листичностна финомика*
d
 или още нецялостностна финомика*

d
 (imwhole-

ness finomy)] – финомика, съставена от имхолистични /нецялостностни/ 

финомически предмети. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа установе-

ност
d
 към понятието за финомически истапредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа установе-

ност*
d
 (primary ingrediental finomic establishment)]: 

(1) установен финомически предмет*
d
 (established finomic thing) [същото 

като финомически истапредмет*
d
 (finomic estathing) и като финомически ис-

татит* (finomic estatite)] [в т.ч. установен финомически обект* (established 

finomic object), установен финомическа система* (established finomic 

system), установен финомически ингредиент* (established finomic ingredient) 

и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия предмет от гледна 

точка на ингредиентната финомическа установеност (т.е. общо понятие за 

холистичен финомически предмет и имхолистичен финомически предмет); той 

показва наличието на финомическа установеност; финомически предмет, кон-

ституиран в истафиномиката; други избрани разновидности на финомическия 

истапредмет са 

(а) установената финомическа система*
d
 (established finomic system) 

[същото като финомическа истасистема*
d
 (finomic estasystem)] – финомичес-

ка система
d
, която е конституирана в истафиномиката и която е общо понятие 

за разновидностите на финомическата система от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа установеност (т.е. е общо понятие за холистичената фино-

мическа система и имхолистичената финомическа система), и 

(б) установеният финомически ингредиент*
d
 (established finomic 

ingredient) [същото като финомически истаингредиент*
d
 (finomic 

estaingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в истафи-

номиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингре-

диент от гледна точка на ингредиентната финомическа установеност (т.е. е 

общо понятие за холистичния финомически ингредиент и имхолистичния фи-

номически ингредиент); 
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(2) цялостностен финомически предмет*
d
 или още холистичен финоми-

чески предмет*
d
 (wholeness finomic thing) [същото като финомически холип-

редмет*
d
 (finomic wholething) и като финомически холитит*

d
 (finomic 

wholetite)] [в т.ч. цялостностен /холистичен/ финомически обект* 

(wholeness finomic object), цялостностна /холистична/ финомическа сис-

тема* (wholeness finomic system), цялостностен /холистичнен/ финомичес-

ки ингредиент* (wholeness finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, 

който показва начина, по който цялостностните финомически предмети (при-

тежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехо-

да от частното към цялото (вж. цялостност на финомическата система); об-

що понятие за институционалния финомически предмет, организационалния 

финомически предмет, конституционалния финомически предмет и архитек-

турналния финомически предмет; финомически предмет, конституиран в хо-

лифиномиката; избрани разновидности на финомическия холипредмет са 

(а) цялостностната финомическа система*
d
 (wholeness finomic system) 

[същото като финомическа холисистема
d
 (finomic wholesystem)] – финомичес-

ка система
d
, която е конституирана в холифиномиката и която е общо понятие 

за институционалната финомическа система, организационалната финомичес-

ка система, конституционалната финомическа система и архитектурналната 

финомическа система, и 

(б) цялостностният финомически ингредиент*
d
 (wholeness finomic 

ingredient) [същото като финомически холиингредиент*
d
 (finomic 

wholeingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в холифи-

номиката и който е общо понятие за институционалния финомически ингреди-

ент, организационалния финомически ингредиент, конституционалния фино-

мически ингредиент и архитектурналния  финомически ингредиент; 

(3) институционален финомически предмет*
d
 (institutional finomic thing) 

[същото като финомически инстипредмет*
d
 (finomic instithing) и като фино-

мически инститит*
d
 (finomic institite)] [в т.ч. институционален финомичес-

ки обект* (institutional finomic object), институционалностна финомическа 

система* (institutional finomic system), институционалностен финомически 

ингредиент* (institutional finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, 

който показва начина, по който финомическата институция (която е цялост-

ностен финомически предмет и представлява система от основни финомичес-

ки правила) се образува в прехода от частното към цялото; финомически 

предмет, конституиран в инстифиномиката; избрани разновидности на фино-

мическия инстипредмет са 
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(а) институционалната финомическа система*
d
 (institutional finomic 

system) [същото като финомическа инстисистема*
d
 (finomic instisystem)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в инстифиномиката, и 

(б) институционалният финомически ингредиент*
d
 (institutional finomic 

ingredient) [същото като финомически инстиингредиент*
d
 (finomic 

instiingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в инстифи-

номиката; 

(4) организационален финомически предмет*
d
 (organizational finomic 

thing) [същото като финомически органипредмет*
d
 (finomic organithing) и като 

финомически органитит*
d
 (finomic organitite)] [в т.ч. организационален фи-

номически обект* (organizational finomic object), организационална финоми-

ческа система* (organizationalc finomic system), организационален финоми-

чески ингредиент* (organizational finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет, който показва начина, по който финомическата организация (която е 

цялостностен финомически предмет и представлява система от основни фино-

мически закономерности) се образува в прехода от частното към цялото (като 

финомическата организация може да се разглежда като съчетание (конюнк-

ция) на финомическа институция и финомическа конституция); финомически 

предмет, конституиран в органифиномиката; избрани разновидности на фино-

мическия органипредмет са 

(а) организационалната финомическа система*
d
 (organizational finomic 

system) [същото като финомическа органисистема*
d
 (finomic organisystem)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в органифиномиката, и 

(б) организационалният финомически ингредиент*
d
 (organizational finomic 

ingredient) [същото като финомически органиингредиент*
d
 (finomic 

organiingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в органи-

финомиката; 

(5) конституционален финомически предмет*
d
 (constitutional finomic 

thing) [същото като финомически констипредмет*
d
 (finomic constithing) и като 

финомически конститит*
d
 (finomic constitite)] [в т.ч. конституционаен фи-

номически обект* (constitutional finomic object), конституционална фино-

мическа система* (constitutional finomic system), конституционален фино-

мически ингредиент* (constitutional finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет, който показва начина, по който финомическата конституция (която е 

цялостностен финомически предмет и представлява система от основни фино-

мически зависимости) се образува в прехода от частното към цялото; фино-
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мически предмет, конституиран в констифиномиката; избрани разновидности 

на финомическия констипредмет са 

(а) конституционалната финомическа система*
d
 (constitutional finomic 

system) [същото като финомическа констисистема*
d
 (finomic constisystem)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в констифиномиката, и 

(б) конституционалният финомически ингредиент*
d
 (constitutional 

finomic ingredient) [същото като финомически констиингредиент*
d
 (finomic 

constiingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в консти-

финомиката; 

(6) архитектурален финомически предмет*
d
 (architectural finomic thing) 

[същото като финомически архипредмет*
d
 (finomic archithing) и като финоми-

чески архитит*
d
 (finomic architite)] [в т.ч. архитектурален финомически 

обект* (architectural finomic object), архитектурална финомическа систе-

ма* (architectural finomic system), архитектурален финомически ингреди-

ент* (architectural finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, който по-

казва начина, по който финомическата архитектура (която е цялостностен фи-

номически предмет и представлява система от основни финомически отноше-

ния (графи), в т.ч. и финомически йерархии) се образува в прехода от част-

ното към цялото; финомически предмет, конституиран в архифиномиката; из-

брани разновидности на финомическия архипредмет са 

(а) архитектуралната финомическа система*
d
 (architectural finomic 

system) [същото като финомическа архисистема*
d
 (finomic archisystem)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в архифиномиката, и 

(б) архитектураният финомически ингредиент*
d
 (architectural finomic 

ingredient) [същото като финомически архиингредиент*
d
 (finomic 

archiingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в архифи-

номиката; 

(7) нецялостностен /нехолистичен/ финомически предмет*
d
 (imwholeness 

finomic thing) [същото като финомически имхолипредмет*
d
 (finomic 

imwholething) и като финомически имхолитит*
d
 (finomic imwholetite)] [в т.ч. 

нецялостностен /нехолистичен/ финомически обект* (imwholeness finomic 

object), нецялостностна /нехолистична/ финомическа система* 

(imwholeness finomic system), нецялостностен /холистичен/ финомически 

ингредиент* (imwholeness finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, 

който показва начина, по който нецялостностните финомически предмети (не 

притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност; т.е. представлява-

щи обикновена съвкупност от своите части) се образуват в прехода от частно-
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то към цялото (вж. цялостност на финомическата система); финомически 

предмет, конституиран в имхолифиномиката избрани разновидности на фино-

мическия имхолипредмет са 

(а) нецялостностената финомическа система*
d
 (imwholeness finomic 

system) [същото като финомическа имхолисистема*
d
 (finomic imwholesystem)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в имхолифиномиката, и 

(б) нецялостностният финомически ингредиент*
d
 (imwholeness finomic 

ingredient) [същото като финомически имхолиингредиент*
d
 (finomic 

imwholeingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в имхо-

лифиномиката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа уста-

новеност
d
 към понятието за финомическа установеност поражда следните не-

гови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

установеност*
d
 (functional ingrediental finomic establishment)]: 

(1) финомическа установеност*
d
 (finomic establishment) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е установен финомически предмет; 

представлява общо понятие за финомическата цялостност и финомическата 

нецялостност; 

(2) финомическа цялостност*
d
 или още финомическа холистичност 

(finomic wholeness) – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

цялостностен /холистичен/ финомически предмет; представлява общо понятие 

за финомическата институционалност, финомическата организационалност, 

финомическа архитектурналност и финомическа конституционалност; 

(3) финомическа институционалност*
d
 (finomic institutionality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е институционален финомичес-

ки предмет; 

(4) финомическа организационалност*
d
 (finomic organizationality) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е организационален финоми-

чески предмет; представлява съчетание (конюнкция) от финомическата инсти-

туционалност и финомическа организационалност; 

(5) финомическа конституционалност*
d
 (finomic constitutionality) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е конституционален фино-

мически предмет; 

(6) финомическа архитектуралност*
d
 (finomic architecturality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е архитектурален финомически 

предмет; 
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(7) финомическа нецялостност*
d
 или още финомическа имхолистичност 

(finomic imwholeness) – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

нецялостностен /имхолистичен/ финомически предмет. 
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4.10. Ингредиентна финомическа диамитност 

Ингредиентната финомическа диамитност*
d
 (ingrediental finomic 

diamiteness) (диамитност – съкратето от първите букви на материално-

нематериална двойственост) е първичен ингредиентен финомически крите-

рий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според който финомическите пред-

мети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите системи

d
 и финоми-

ческите ингредиенти
d
) се класифицират на материални и нематериални спо-

ред субстанциалната им определеност. Има се предвид положението че всеки 

финомически предмет (както и всеки предмет изобщо) има двойствена приро-

да – той се разглежда като финомическа субстанция, която е съчетание на ма-

терилна финомическа субстанция (финомическа материалност) и нематериал-

на финомическа субстанция (финомическа материалност), следователно пред-

ставлява съчетание на материален финомически предмет
d
 и нематериален 

финомически предмет
d
. Субстатнциалната определеност на финомическия 

предмет е съчетание на материална и нематериална субстанциална определе-

ност, където според моето становище нематериалната субстанциална опреде-

леност (нематериалната финомическа субстанция, нематериалният финоми-

чески предмет) се свежда до съвкупността от свойства на материалната 

финомическа субстатнция, на нематериалния финомически предмет. Така че в 

финомическата действителност
е
 тези две страни на финомическия предмет 

са неотделими една от друга, защото не могат да съществуват една без друга. 

Ингредиентната финомическа диамитност е разновидност на ингредиентната 

финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на ингредиентната 

субномическа диамитност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа диамит-

ност
d
 към понятието за диамифиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа диамит-

ност*
d
 (organic ingrediental finomic diamiteness)]: 

(1) диамифиномика*
d
 (diamifinomy) [съкратено от и същото като диамит-

на финомика*
d
 (diamitic finomy)] – общо понятие за разновидностите на фино-

миката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа диамитност
d
 (т.е. 

общо понятие за биматефиномика, биматифиномика и биматафиномика); фи-

номика, съставена от диамитни финомически предмети
d
; 
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(2) матфиномика*
d
 (matfinomy) [съкратено от и същото като материална 

финомика*
d
 (materal finomy)] – финомика, съставена от материални финоми-

чески предмети
d
; 

(3) имматфиномика*
d
 (immatfinomy) [съкратено от и същото като нема-

териална финомика*
d
 (immateral finomy)] – финомика, съставена от немате-

риални финомически предмети
d
; 

(4) биматефиномика*
d
 (bimatefinomy) [съкратено от и същото като бима-

тетна финомика*
d
 (bimatetic finomy)] – общо понятие за матфиномика и им-

матфиномика; финомика, съставена от биматетни финомически предмети
d
; 

(5) биматифиномика*
d
 (bimatifinomy) [съкратено от и същото като бима-

титна финомика*
d
 (bimatitic finomy)] – цялостно единство на матифиномика и 

имматифиномика; финомика, съставена от биматитни финомически предме-

ти
d
; 

(6) биматафиномика*
d
 (bimatafinomy) [съкратено от и същото като бима-

татна финомика*
d
 (bimatatic finomy)] – двойка от матифиномика и иммати-

финомика; финомика, съставена от бимататни финомически предмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа диамит-

ност
d
 към понятието за финомически диамипредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа диамит-

ност*
d
 (primary ingrediental finomic diamiteness)]: 

(1) диамитен финомически предмет*
d
 (diamitic finomic thing) [същото ка-

то финомически диамипредмет*
d
 (finomic diamithing) и като финомически ди-

амитит*
d
 (finomic diamitite)] [в т.ч. диамитен финомически обект* (diamitic 

finomic object), диамитна финомическа система* (diamitic finomic system), 

диамитен финомически ингредиент* (diamitic finomic ingredient) и т.н.] – 

общо понятие за разновидностите на финомическия предмет от гледна точка 

на ингредиентната финомическа диамитност (т.е. общо понятие за бимате-

тен финомически предмет, биматитен финомически предмет и бимататен фи-

номически предмет); той показва наличието на финомическа диамитност; фи-

номически предмет, конституиран в диамифиномиката; други избрани разно-

видности на финомическия истапредмет са 

(а) диамитната финомическа система*
d
 (diamitic finomic system) [същото 

като финомическа диамисистема*
d
 (finomic diamisystem)] – финомическа 

система
d
, която е конституирана в диамифиномиката и която е общо понятие 

за разновидностите на финомическата система от гледна точка на 

ингредиентната финомическа диамитност (т.е. е общо понятие за биматетната 

финомическа система, биматитната финомическа система и бимататната 
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система, биматитната финомическа система и бимататната финомическа сис-

тема), и 

(б) диамитният финомически ингредиент*
d
 (diamitic finomic ingredient) 

[същото като финомически диамиингредиент*
d
 (finomic diamiingredient)] – фи-

номически ингредиент
d
, който е конституиран в диамифиномиката и който е 

общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент от гледна точ-

ка на ингредиентната финомическа диамитност (т.е. е общо понятие за бима-

тетния финомически ингредиент, биматитния финомически ингредиент и би-

мататния финомически ингредиент); 

(2) материален финомически предмет*
d
 (materal finomic thing) [същото 

като финомически матпредмет*
d
 (finomic matthing) и като финомически мат-

тит*
d
 (finomic mattite)] [в т.ч. материален финомически обект* (materal 

finomic object), материална финомическа система* (materal finomic system), 

материален финомически ингредиент* (materal finomic ingredient) и т.н.] – 

финомически предмет, който изцяло се състои от материална финомическа 

субстанция и изцяло съществува като такава, но неотделимо от съответства-

щия му нематериален финомически предмет; той показва наличието на фино-

мическа материалност; финомически предмет, конституиран в матфиномика-

та; избрани разновидности на финомическия матпредмет са 

(а) материалната финомическа система*
d
 (materal finomic system) [съ-

щото като финомическа матсистема*
d
 (finomic matsystem)] – финомическа 

система
d
, която е конституирана в матфиномиката и която изцяло се състои от 

материална финомическа субстанция и изцяло съществува като такава, но не-

отделимо от съответстващата му нематериална финомическа система, и 

(б) материалният финомически ингредиент*
d
 (materal finomic ingredient) 

[същото като финомически матингредиент*
d
 (finomic matingredient)] – фино-

мически ингредиент
d
, който е конституиран в матфиномиката и който изцяло 

се състои от материална финомическа субстанция и изцяло съществува като 

такава, но неотделимо от съответстващата му нематериална финомическа сис-

тема; 

(3) нематериален финомически предмет*
d
 (immateral finomic thing) [съ-

щото като финомически имматпредмет*
d
 (finomic immatthing) и като финоми-

чески имматтит*
d
 (finomic immattite)] [в т.ч. нематериален финомически 

обект* (immateral finomic object), нематериална финомическа система* 

(materal finomic system), нематериален финомически ингредиент* (immateral 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, който изцяло се състои от 

нематериална финомическа субстанция и изцяло съществува като такава; той 
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показва наличието на финомическа нематериалност; финомически предмет, 

конституиран в имматфиномиката; избрани разновидности на финомическия 

имматпредмет са 

(а) нематериалната финомическа система*
d
 (immateral finomic system) 

[същото като финомическа имматсистема*
d
 (finomic immatsystem)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана в имматфиномиката и която изцяло 

се състои от нематериална финомическа субстанция и изцяло съществува като 

такава, но неотделимо от съответстващата му материална финомическа систе-

ма, и 

(б) нематериалният финомически ингредиент*
d
 (immateral finomic 

ingredient) [същото като финомически нематингредиент*
d
 (finomic 

immatingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в иммат-

финомиката и който изцяло се състои от нематериална финомическа субстан-

ция и изцяло съществува като такава, но неотделимо от съответстващия му 

нематериален финомически ингредиент; 

(4) биматетен финомически предмет*
d
 (bimatetic finomic thing) [същото 

като финомически биматепредмет*
d
 (finomic bimatething) и като финомически 

биматетит*
d
 (finomic bimatetite)] [в т.ч. биматетен финомически обект* 

(bimatetic finomic object), биматетна финомическа система* (bimatetic 

finomic system), биматетен финомически ингредиент* (bimatetic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за материален финомически предмет и нема-

териален финомически предмет; той показва наличието на финомическа бима-

тетност; финомически предмет, конституиран в биматефиномиката; избрани 

разновидности на финомическия биматепредмет са 

(а) биматетната финомическа система*
d
 (bimatetic finomic system) [съ-

щото като финомическа биматесистема*
d
 (finomic bimatesystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в биматефиномиката и която е общо 

понятие за материална финомическа система и нематериална финомическа 

система, и 

(б) биматетният финомически ингредиент*
d
 (bimatetic finomic ingredient) 

[същото като финомически биматеингредиент*
d
 (finomic bimateingredient)] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в биматефиномиката и който 

е общо понятие за материален финомически ингредиент и нематериален фи-

номически ингредиент; 

(5) биматитен финомически предмет*
d
 (bimatitic finomic thing) [същото 

като финомически биматипредмет*
d
 (finomic bimatithing) и като финомически 

биматитит*
d
 (finomic bimatitite)] [в т.ч. биматитен финомически обект* 
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(bimatitic finomic object), биматитна финомическа система* (bimatitic 

finomic system), биматитен финомически ингредиент* (bimatitic finomic 

ingredient) и т.н.] – цялостно единство на материален финомически предмет и 

нематериален финомически предмет, финомически предмет в неговата диа-

митна цялост; той показва наличието на финомическа биматитност; финоми-

чески предмет, конституиран в биматифиномиката; избрани разновидности на 

финомическия биматипредмет са 

(а) биматитната финомическа система*
d
 (bimatitic finomic system) [съ-

щото като финомическа биматисистема*
d
 (finomic bimatisystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в биматифиномиката и която е цялост-

но единство на материална финомическа система и нематериална финомичес-

ка система, финомическа система в нейната диамитна цялост, и 

(б) биматитният финомически ингредиент*
d
 (bimatitic finomic ingredient) 

[същото като финомически биматиингредиент*
d
 (finomic bimatiingredient)] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в биматифиномиката и който 

е цялостно единство на материален финомически ингредиент и нематериален 

финомически ингредиент, финомически ингредиент в нейговата диамитна ця-

лост; 

(6) бимататен финомически предмет*
d
 (bimatatic finomic thing) [същото 

като финомически биматапредмет*
d
 (finomic bimatathing) и като финомически 

бимататит*
d
 (finomic bimatatite)] [в т.ч. бимататен финомически обект* 

(bimatatic finomic object), бимататна финомическа система* (bimatatic 

finomic system), бимататен финомически ингредиент* (bimatatic finomic 

ingredient) и т.н.] – двойка от материален финомически предмет и нематериа-

лен финомически предмет; той показва наличието на финомическа биматат-

ност; финомически предмет, конституиран в биматафиномиката; избрани раз-

новидности на финомическия биматапредмет са 

(а) бимататната финомическа система*
d
 (bimatatic finomic system) [съ-

щото като финомическа биматасистема*
d
 (finomic bimatasystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в биматафиномиката и която е двойка 

от материална финомическа система и нематериална финомическа система,, и 

(б) бимататният финомически ингредиент*
d
 (bimatatic finomic ingredient) 

[същото като финомически биматаингредиент*
d
 (finomic bimataingredient)] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в биматифиномиката и който 

е двойка от материален финомически ингредиент и нематериален финомичес-

ки ингредиент. 
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В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа диа-

митност
d
 към понятието за финомическа диамитност поражда следните него-

ви разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

диамитност*
d
 (functional ingrediental finomic diamiteness)]: 

(1) финомическа диамитност*
d
 (finomic diamiteness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е диамитен финомически предмет, т.е. да 

е общо понятие за биматетен финомически предмет, биматитен финомически 

предмет и бимататен финомически предмет; представлява общо понятие за 

финомическа биматетност, финомическа биматитност и финомическа бима-

татност; 

(2) финомическа материалност*
d
 (finomic materality) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е материален финомически предмет; 

(3) финомическа нематериалност*
d
 (finomic immaterality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е нематериален финомически пред-

мет; 

(4) финомическа биматетност*
d
 (finomic bimatetness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е биматетен финомически предмет, 

т.е. да е общо понятие за материален финомически предмет и нематериален 

финомически предмет; представлява общо понятие за финомическа матери-

алност и финомическа нематериалност; 

(5) финомическа биматитност*
d
 (finomic bimatiteness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е биматитен финомически предмет;, 

т.е. да е цялотно единство от материален финомически предмет и нематериа-

лен финомически предмет; представлява цялостно единство от финомическа 

материалност и финомическа нематериалност; 

(6) финомическа бимататност*
d
 (finomic bimatatness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е бимататен финомически предмет, 

т.е. да е двойка от материален финомически предмет и нематериален 

финомически предмет; представлява двойка от финомическа материалност и 

финомическа нематериалност. 
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4.11. Ингредиентна финомическа хомеостатичност 

Ингредиентната финомическа хомеостатичност*
d
 (ingrediental finomic 

homeostaticality) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. фино-

мическа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. и 

финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингре-

диенти
d
) се класифицират според ролята им в поддържането на финомическия 

хомеостазис
ed

, където финомическата хомеостатичност
d
 се разглежда като 

взаимоотношение между финомическо качество
d
 и финомическо количество

d
. 

Ингредиентната финомическа хомеостатичност е разновидност на ингредиен-

тната финомическа инфраструктурност
d 

 и е частен случай на ингредиент-

ната субномическа хомеостатичност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа хомеос-

татичност
d
 към понятието за хомеофиномика поражда следните негови раз-

новидности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа хомеос-

татичност*
d
 (organic ingrediental finomic homeostaticality)]: 

(1) хомеофиномика*
d
 (homeofinomy) [съкратено от и същото като хомеос-

татичностна финомика*
d
 (homeostaticalitical finomy)] – такава страна от фи-

номиката
e
, която представя в определен формат взаимоотношението между 

финомическо качество
e
 и финомическо количество

e
; общо понятие за разно-

видностите на финомиката
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа 

хомеостатичност
d
 (към които се числят квалифиномиката, квантифиномика-

та, хомеоантфиномиката, хомеоитфиномиката и хомеоатфиномиката; в тесен 

смесъл може да се подразбира и като хомеоантфиномика
d
; финомика, съста-

вена от хомеостатичностни финомически предмети
d
; 

(2) квалифиномика*
d
 (qualifinomy) [съкратено от и същото като качестве-

на финомика
d
* (qualitative finomy)] – качествена страна (качествена определе-

ност) на финомиката; финомика, която от гледна точка на ингредиентната 

финомическа хомеостатичност
d
 се състои от качествени финомически пред-

мети
d
; 

(3) квантифиномика*
d
 (quantifinomy) [съкратено от и същото като коли-

чествена финомика
d
* (quantitative finomy)] – количествена страна (количест-

вена определеност) на финомиката; финомика, която от гледна точка на ингре-

диентната финомическа хомеостатичност
d
 се състои от количествени фи-

номически предмети
d
; 
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(4) хомеоантфиномика*
d
 (homeoantfinomy) [съкратено от и същото като 

хомеоантна финомика*
d
 (homeoantical finomy)] – общо понятие за квалифино-

мика
d
 и квантифиномика

d
, определяни като хомеоантфиномики; хомеоантфи-

номиката или е квалифиномика, или е квантифиномика; финомика, съставена 

от хомеоантни финомически предмети
d
; 

(5) хомеоитфиномика*
d
 (homeoitfinomy) [съкратено от и същото като хо-

меоитна финомика*
d
 (homeoitical finomy)] – единно понятие за квалифиноми-

ка
d
 и квантифиномика

d
 (определяни като хомеоантфиномики); квалифиноми-

ката и квантифиномиката разглеждани в тяхното цялостно единство; финоми-

ката като единство на качество и количество; финомика, съставена от хомео-

итни финомически предмети
d
; 

(6) хомеоатфиномика*
d
 (homeoatfinomy) [съкратено от и същото като хо-

меоатна финомика*
d
 (homeoatical finomy)] – векторно понятие за квалифино-

мика
d
 и квантифиномика

d
 (определяни като хомеоантфиномики), между които 

има отношения на определящо и решаващо в финомиката
e
; двойка или още 

вид двустепенна финомическа монада
e
 (двустепенен едноравнищен диалекти-

чески формат), състоящ се от квалифиномика и квантифиномика (от финоми-

ческо качество и финомическо количество); финомика, съставена от хомеоат-

ни финомически предмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа хомеоста-

тичност
d
 към понятието за финомически хомеопредмет поражда следните не-

гови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа хоме-

остатичност*
d
 (primary ingrediental finomic homeostaticality)]: 

(1) финомически хомеопредмет*
d
 (finomic homeothing) [съкратено от и 

същото като хомеостатичностен финомически предмет*
d
 (homeostaticalitical 

finomic thing) и същото като финомически хомеотит*
d
 (finomic homeotite)] [в 

т.ч. хомеостатичностен финомически обект* (homeostaticalitical finomic 

object), хомеостатичностна финомическа система* (homeostaticalitical 

finomic system), хомеостатичностен финомически ингредиент* 

(homeostaticalitical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидности-

те на финомическия предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка хомеостатичност
d
 (към които се числят качественият финомически пред-

мет, количественият финомически предмет, хомеоантностният финомически 

предмет, хомеоитностният финомически предмет и хомеоатностният финоми-

чески предмет); показва наличието на финомическа хомеостатичност
d
 и е 
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финомически предмет, конституиран в хомеофиномиката; други избрани раз-

новидности на финомическия хомеопредмет са 

(а) финомическата хомеосистема*
d
 (finomic homeosystem) [съкратено от 

и същото като хомеостатичностна финомическа система*
d
 

(homeostaticalitical finomic system)] – финомическа система
d
, която е консти-

туирана в хомеофиномиката и която е общо понятие за разновидностите на 

финомическата система от гледна точка на ингредиентната финомическа хо-

меостатичност (т.е. е общо понятие за качествената финомическа система, ко-

личествената финомическа система, хомеоантностната финомическа система, 

хомеоитностната финомическа система и хомеоатностната финомическа сис-

тема); и 

(б) финомическият хомеоингредиент*
d
 (finomic homeoingredient) съкрате-

но от и същото като хомеостатичностен финомически ингредиент*
d
 

(homeostaticalitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран в хомеофиномиката и който е общо понятие за разновидностите 

на финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа 

хомеостатичност (т.е. е общо понятие за качествения финомически предмет, 

количествения финомически ингредиент, хомеоантностния финомически инг-

редиент, хомеоитностния финомически ингредиент и хомеоатностния фино-

мически ингредиент); 

(2) финомически квалипредмет*
d
 (finomic qualithing) [съкратено от и съ-

щото като качествен финомически предмет*
d
 (qualitative finomic thing) и съ-

щото като финомически квалитит*
d
 (finomic qualitite)] [в т.ч. качествен фи-

номически обект* (qualitative finomic object), качествена финомическа сис-

тема* (qualitative finomic system), качествен финомически ингредиент* 

(qualitative finomic ingredient) и т.н.] – качествена страна (качествена определе-

ност) на финомическия предмет
e
, същото като (предметно) финомическо ка-

чество
e
; показва наличието на финомическа квалитативност

d
 и е финомичес-

ки предмет, конституиран в квалифиномиката; други избрани разновидности 

на финомическия квалипредмет са 

(а) финомическата квалисистема*
d
 (finomic qualisystem) [съкратено от и 

същото като качествена финомическа система*
d
 (qualitative finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в квалифиномиката и предс-

тавлява качествената страна на определена финомическа система
e
; тя е също-

то като системно финомическо качество; и 

(б) финомическият квалиингредиент*
d
 (finomic qualiingredient) съкратено 

от и същото като качествен финомически ингредиент*
d
 (qualitative finomic 
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ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в квалифино-

миката и представлява качествената страна на определен финомически ингре-

диент
e
; той е същото като ингредиентно финомическо качество; 

(3) финомически квантипредмет*
d
 (finomic quantithing) [съкратено от и 

същото като количествен финомически предмет*
d
 (quantitative finomic thing) и 

същото като финомически квантитит*
d
 (finomic quantitite)] [в т.ч. количест-

вен финомически обект* (quantitative finomic object), количествена финоми-

ческа система* (quantitative finomic system), количествен финомически инг-

редиент* (quantitative finomic ingredient) и т.н.] – количествена страна (коли-

чествена определеност) на финомическия предмет
e
, същото като (предметно) 

финомическо количество
e
; показва наличието на финомическа квантитатив-

ност
d
 и е финомически предмет, конституиран в квантифиномиката; други из-

брани разновидности на финомическия квантипредмет са 

(а) финомическата квантисистема*
d
 (finomic quantisystem) [съкратено от 

и същото като количествена финомическа система*
d
 (quantitative finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в квантифиномиката 

и представлява количествената страна на определена финомическа система
e
; 

тя е същото като системно финомическо количество; и 

(б) финомическият квантиингредиент*
d
 (finomic quantiingredient) съкра-

тено от и същото като количествен финомически ингредиент*
d
 (quantitative 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в кван-

тифиномиката и представлява количествената страна на определен финоми-

чески ингредиент
e
; той е същото като ингредиентно финомическо количество; 

(4) финомически хомеоантпредмет*
d
 (finomic homeoantthing) [съкратено 

от и същото като хомеоантен финомически предмет*
d
 (homeoantical finomic 

thing) и същото като финомически хомеотант*
d
 (finomic homeotant)] [в т.ч. 

хомеоантен финомически обект* (homeoantical finomic object), хомеоантна 

финомическа система* (homeoantical finomic system), хомеоантен финоми-

чески ингредиент* (homeoantical finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за 

финомически квалипредмет
d
 и финомически квантипредмет

d
, определяни ка-

то финомически хомеоантпредмети; финомическият хомеоантпредмет или е 

финомически квалипредмет, или е финомически квантипредмет; показва на-

личието на финомическа хомеоантност
d
 и е финомически предмет, конститу-

иран в хомеоантфиномиката; други избрани разновидности на финомическия 

хомеоантпредмет са 

(а) финомическата хомеоантсистема*
d
 (finomic homeoantsystem) [съкра-

тено от и същото като хомеоантна финомическа система*
d
 (homeoantical 
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finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в хомеоант-

финомиката и е общо понятие за финомическата квалисистема
d
 и за финоми-

ческата квантисистема
d
; и 

(б) финомическият хомеоантингредиент*
d
 (finomic homeoantingredient) 

съкратено от и същото като хомеоантен финомически ингредиент*
d
 

(homeoantical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в хомеоантфиномиката и е общо понятие за финомическия квалиингре-

диент
d
 и за финомическия квантиингредиент

d
; 

(5) финомически хомеоитпредмет*
d
 (finomic homeoitthing) [съкратено от 

и същото като хомеоитен финомически предмет*
d
 (homeoitical finomic thing) и 

същото като финомически хомеотиит*
d
 (finomic homeotiit)] [в т.ч. хомеоитен 

финомически обект* (homeoitical finomic object), хомеоитна финомическа 

система* (homeoitical finomic system), хомеоитен финомически ингреди-

ент* (homeoitical finomic ingredient) и т.н.] – единно понятие за финомически 

квалипредмет
d
 и финомически квантипредмет

d
; финомическият квалип-

редмет и финомическият квантипредмет разглеждани в тяхното цялостно 

единство; финомическият предмет като единство на качество и количество; 

показва наличието на финомическа хомеоитност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в хомеоитфиномиката; други избрани разновидности на фино-

мическия хомеоитпредмет са 

(а) финомическата хомеоитсистема*
d
 (finomic homeoitsystem) [съкратено 

от и същото като хомеоитна финомическа система*
d
 (homeoitical finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в хомеоитфиномика-

та и е единно понятие за финомическата квалисистема
d
 и за финомическата 

квантисистема
d
; и 

(б) финомическият хомеоитингредиент*
d
 (finomic homeoitingredient) сък-

ратено от и същото като хомеоитен финомически ингредиент*
d
 (homeoitical 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в хоме-

оитфиномиката и е единно понятие за финомическия квалиингредиент
d
 и за 

финомическия квантиингредиент
d
; 

(6) финомически хомеоатпредмет*
d
 (finomic homeoatthing) [съкратено от 

и същото като хомеоатен финомически предмет*
d
 (homeoatical finomic thing) 

и същото като финомически хомеотат*
d
 (finomic homeotat)] [в т.ч. хомеоатен 

финомически обект* (homeoatical finomic object), хомеоатна финомическа 

система* (homeoatical finomic system), хомеоатен финомически ингреди-

ент* (homeoatical finomic ingredient) и т.н.] – векторно понятие, съставено от 

финомически квалипредмет
d
 и финомически квантипредмет

d
 (определяни ка-
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то финомически хомеоатпредмети), между които има отношения на определя-

що и решаващо в финомиката
e
; двойка или още вид двустепенна финомичес-

ка монада
e
 (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от 

финомически квалипредмет и финомически квантипредмет; показва наличието 

на финомическа хомеоатност
d
 и е финомически предмет, конституиран в хо-

меоатфиномиката; други избрани разновидности на финомическия хомеоатп-

редмет са 

(а) финомическата хомеоатсистема*
d
 (finomic homeoatsystem) [съкрате-

но от и същото като хомеоатна финомическа система*
d
 (homeoatical finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в хомеоатфиномика-

та и е векторно понятие, съставено от финомическа квалисистема
d
 и финоми-

ческа квантисистема
d
; и 

(б) финомическият хомеоатингредиент*
d
 (finomic homeoatingredient) 

съкратено от и същото като хомеоатен финомически ингредиент*
d
 

(homeoatical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в хомеоатфиномиката и е векторно понятие, съставено от финомичес-

ки квалиингредиент
d
 и финомическа квантиингредиент

d
. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа хоме-

остатичност
d
 към понятието за финомическа хомеостатичност поражда 

следните негови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна 

финомическа хомеостатичност*
d
 (functional ingrediental finomic homeostati-

cality)]: 

(1) финомическа хомеостатичност*
d
 (finomic homeostaticality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е хомеостатичностен финоми-

чески предмет; 

(2) финомическа квалитативност*
d
 (finomic qualitativeness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е качествен финомически предмет; 

(3) финомическа квантитативност*
d
 (finomic quantitativeness) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е количествен финомически 

предмет; 

(4) финомическа хомеоантност*
d
 (finomic homeostaticality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е хомеоантен финомически пред-

мет; 

(5) финомическа хомеоитност*
d
 (finomic homeoiticality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е хомеоитен финомически предмет; 
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(6) финомическа хомеоатност*
d
 (finomic homeaiticality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е хомеоатен финомически предмет. 
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5. Ингредиентна финомическа ултраструктурност 

Ингредиентната финомическа ултраструктурност*
d
 (ingrediental 

finomic ultrastructurality) (от ултра, което означава над нешо) е първичен инг-

редиентен финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), спо-

ред който финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, фино-

мическите системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според 

според начина, по който те са разпределени в структурата на финомическото 

пространство
d
 в качеството им на финомически отношения

d
. Финомическа-

та ултраструктура (finomic ultrastructural) е структурата на пространствено-

то разпределение на финомическите отношения
d
, която стои над фундамен-

талната структура на финомиката, която от своя страна се опира на функцио-

ниращата под нея финомическа инфраструктура (finomic infrastructural). От 

своя страна финомическата инфраструктура е структурата на пространствет-

ното разпределение на елемнитите (на участниците) в финомически отноше-

ния. В този смисъл употребяването тук значение на понятието за ултраструк-

тура не се покрива с обичайно употребяваното му значине. Във взаимоотно-

шението между тези две структури финомическата инфраструктура е опреде-

лящата, а финомическата ултраструктура е решаващата (вж. определящо и ре-

шаващо в финомиката). Ингредиентната финомическа ултраструктурност е 

разновидност на ингредиентната финомическа приоритетност
d
 и е частен 

случай на ингредиентната субномическа ултраструктурност (S91-D). 

 
Допълнение 

Финомическо отношение 

Финомическото отношение
d
 (finomic relation) е начинът, по който се осъ-

щестявват финомическате връзки
d
 между финомическите предмети (вж. рела-

цоинна финомическа система
d
 и релационна финомика

d
). То е някаква зависи-

мост, която отразява начинът (или родът) на финомическото битие, на финоми-

ческата действителност
d
. Като понятие възниква в резултат на сравнение 

между два финомически предмета
d
 (в т.ч. и между финомически обекти

d
, фи-

номически системи
d
, финомически явления

d
, финомически процеси

d
, финоми-

чески ингредиенти
d
 т.н.) (наричани членове на финомическото отношение) по 

избран или зададен финомически признак
e
 (основание за сравнение). Реалната 

природа на свойствата на финомическите предмети се проявява само в финоми-

ческите отношения, във връзката и във взаимодействието с другите финомичес-

ки предмети (вж. финомическо взаимодействие
d
). Финомическото отношение е 

отношение между финомически предмети, но няма и финомически предмети 
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извън финомическите отношения. Разновидности на финомическото отношение 

са обектното финомическо отношение
d
 (отношението при финомическия 

обект) и системното финомическо отношение
d
 (отнощението при финомичес-

ката система). 

Финомическото отношение може да се използва като класификационен 

критерий за иденифициране на различни видове финомически предмети спо-

ред конкретната природа на отношението, в което те се намират един към друге. 

Според този критерий се разграничават такива финомически предмети като: 

собствен (proper) (вж. собствен финомически признак
d
, собствена обща фино-

мическа ценност
d
), принадлежащ (belonging) (вж. принадлежаща обща фино-

мическа ценност
d
), индуциран (induced) (вж. индуцирана обща финомическа 

ценност
d
), индуциращ (inducing) (вж. индуцираща обща финомическа цен-

ност
d
), изискван (required) (вж. изисквана обща финомическа ценност

d
), изиск-

ващ (requiring) (вж. изискваша обща финомическа ценност
d
) и други. Според 

характеристичната си определеност финомическото отношение има две остнов-

ни разновидности (без те да са единствените): (1) въздействащо финомическо 

отношение*
d
 (impact finomic relation), което накратко означавам като финоми-

ческо импотношение*
d
 (finomic imprelation), и (2) множествено финомическо 

отношение*
d
 (setous finomic relation), което накратко означавам като финоми-

ческо сетотношение*
d
 (finomic setrelation). 

(1) Въздействащото финомическо отношение*
d
 (impacting finomic relation) 

e отношение на финомическо въздействие*
d
 (relation of finomic impact) [или 

просто финомическо въздействане*
d
 (finomic impacting)] на един финомически 

предмет върху друг, което предизвиква промени в финомическата структура
d
, 

финомическото състояние
d
 и финомическото поведение

d
 на предметите, към 

които това отношение е насочено (следователно то е насочено финомическо 

отношение). Тези промени се определят като финомическо въздействие
d
 

(finomic impact). Важни разновнидности на въздействащото финомическо от-

ношение са: 

(а) влияещо финомическо отношение*
d
 (influencing finomic relation) [също-

то като отношение на финомическо влияние*
d
 (relation of finomic influence) или 

просто финомическо влияене*
d
 (finomic influencing)] – най-общо понятие за из-

вършвано чрез финомическо отношение въздействие върху финомически пред-

мет, което по някакъв начин влияе (или предизвиква промени във) неговото по-

ведение в определени граници; тези промени се определят като финомическо 

влияние
d
 (finomic influence); отношението на финомическо влияние може да бъ-

де (α) некоординиращо отношение на финомическо влияние*
d
 (nonco-ordinating 

relation of finomic influence) – когато не координира поведението на финомичес-

кия предмет, и (β) координиращо отношение на финомическо влияние – когато 

координира това поведение; 

(б) координиращо отношение на финомическо влияние*
d
 (co-ordinating 

relation of finomic influence) [същото като отношение на финомическа коорди-

нация*
d
 (relation of finomic co-ordination) или просто финомическо координира-

не*
d
 (finomic co-ordinating)] – извършвано чрез финомическо отношение въз-
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действие върху финомически предмет, което представлява или се свежда до ко-

ординиране на неговото поведение (и до промени в поведението) в определени 

граници; тези промени се определят като финомическа координация
d
 (finomic 

co-ordination); координиращото отношение на финомическо влияние може да 

бъде (α) нерегулиращо отношение на финомическо влияние*
d
 (nonregulating 

relation of finomic influence), в т.ч. и нерегулиращо отношение на финомическо 

координиране*
d
 (nonregulating relation of finomic co-ordination), – когато не 

регулира поведението на финомическия предмет), и (β) регулиращо отношение 

на финомическо влияние – когато регулира това поведение; 

(в) регулиращо отношение на финомическо влияние*
d
 (regulating relation of 

finomic influence) [същото като отношение на финомическо регулиране*
d
 

(relation of finomic regulation) или просто финомическо регулиране*
d
 (finomic 

regulating)] – извършвано чрез финомическо отношение въздействие върху фи-

номически предмет, което представлява или се свежда до регулиране на негово-

то поведение (и до промени поведението) в определени граници; тези промени 

се определят като финомическо регулация
d
 (finomic regulation); (вж. финомичес-

ко регулиране
d
, система на финомическо регулиране

d
 и финомически регула-

тор
d
); регулиращо отношение на финомическо влияние може да бъде (α) неуп-

равляващо отношение на финомическо влияние*
d
 (noncontroling relation of 

finomic influence), в т.ч. и неуправляващо отношение на финомическо регулира-

не*
d
 (noncontroling relation of finomic regulation), – когато не управлява поведе-

нието на финомическия предмет), и (β) управляващо отношение на финомичес-

ко влияние – когато управлява това поведение; 

(г) управлянащо отношение на финомическо влияние*
d
 (controling relation 

of finomic influence) [същото като отношение на финомическо управление*
d
 

(relation of finomic control) или просто финомическо управляване*
d
 (finomic 

controling)] – извършвано чрез финомическо отношение въздействие върху фи-

номически предмет, което представлява или се свежда до управляване на него-

вото поведение (и до промени в поведението) в определени граници (вж. фино-

мическо управление
e
 и система на финомическо управление

e
). 

(2) Множественото финомическо отношение*
d
 (setous finomic relation) 

(вж. финомическо отношение в финомическото множество
d
) e някакво подм-

ножество R на крайна декартова степен AAAA
n

×××= ...  на дадено финоми-

ческо множество
d
 A или, което е същото, някакво подмножество на системата 

(a1, a2, …, an) от подредени елементи на финомическото множество A. Финоми-

ческото отношение се свежда до обединяването и съпоставимостта меж-
ду елементите на подмножеството R, всички от които от своя страна прите-

жават характеристичното свойство на принадлежност към финомическото мно-

жество A (вж. характеристично свойство на финомическото множество
d
) 

(следователно то е ненасочено финомическо отношение). Финомическото под-

множество
d
 

n
AR ⊆  се определя като n-местно финомическо отношение

d
 на 

множеството A, т.е. като n-местен финомически предикат
d
 на това множество. 

Записва се още като ),...,,,( 21 naaaR  което означава, че .)...,,,( 21 Raaa n ∈  
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Числото n е рангът на финомическото отношение* (finomic relation range). 

Едноместното финомическо отношение
d
 AR ⊆  представлява финомическо 

свойство
d
 – то е характеристичното (качественото) финомическо свойство на 

даден елемент за принадлежността му към определено финомическо множество. 

Двуместното финомическо отношение
d
 

2
AR ⊆  се нарича бинарно финомичес-

ко отношение
d
. Финомическото множество A

n
 е универсално финомическо от-

ношение
d
 (същото като пълно финомическо отношение

d
) от n-ти ранг в финоми-

ческото множество A. Диагоналът на универсалното финомическо отношение 

A
n
, означаван като 

},|)...,,,{(

пъти

Aaaaa

n

∈=∆
43421

 

представлява финомическо отношение на равенство
d
 от n-ти ранг в финоми-

ческото множество A. 

Да приемем, че R и S са n-местни финомически отношения в множеството 

A. Тогава n-местни финомически отношения в същото множество A са и фино-

мическите подмножества в A
n
: 

.\,\,, SRRARSRSR
n

=′IU  

Множеството от всички n-местни финомически отношения в множеството A по 

отношение на операциите 'и, IU  (последната е операция на допълване на 

множество) образува булева алгебра върху тези отношения. Под функционално 

финомическо отношение
d
 трябва да се разбира (n + 1)-местно отношение F в 

финомическото множество A, ако за кои да е елементи a1, a2, …, an, a и b на 

множеството A от това, че са налице зависимостите 

,),...,,,( 21 Faaaa n ∈  

,),...,,,( 21 Fbaaa n ∈  

следва, че a = b. 

Видове на множественото финомическо отношение са: n-местно финоми-

ческо отношение
e
, антисиметрично бинарно финомическо отношение

e
 (вж. 

бинарно финомическо отношение
d
), антисиметрично финомическо отношени-

е
d
, асиметрично финомическо отношение

d
, бинарно финомическо отношение 

на равенство
d
, бинарно финомическо отношение

d
, възвратно бинарно фино-

мическо отношение
d
 (същото като рефлексивно бинарно финомическо от-

ношение
d
; вж. бинарно финомическо отношение

d
), външно бинарно финоми-

ческо отношение
d
 (същото като финомическо съответствие

d
), вътрешно би-

нарно финомическо отношение
d
 (същото като бинарно финомическо отношени-

е
d
), двуместно финомическо отношение

d
 (същото като бинарно финомическо 

отношение
d
), единично бинарно финомическо отношение

d
 (същото като бинар-

но финомическо отношение на равенство
d
), едноместно финомическо отноше-

ние
d
, финомическо отношение на еквивалентност

d
, финомическо отношение 

на полуподреденост
d
 (вж. аксиома за съвършената финомическа полуподреде-
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ност
d
), финомическо отношение на равенство

d
, финомическо отношение

e
, 

близко до размито финомическо отношение
d
, несиметрично финомическо от-

ношение
d
 (същото като асиметрично финомическо отношение

d
), обратно би-

нарно финомическо отношение
d
 (вж. бинарно финомическо отношение

d
), 

пълно финомическо отношение
d
 (същото като универсално финомическо отно-

шение
d
), рефлексивно бинарно финомическо отношение

d
 (вж. бинарно фи-

номическо отношение
d
), симетрично бинарно финомическо отношение

d
 (вж. 

бинарно финомическо отношение
d
), симетрично финомическо отношение

d
, съ-

вършено финомическото отношение
e
 (вж. аксиома за финомическата пълно-

та
e
), транзитивно бинарно финомическо отношение (вж. бинарно финоми-

ческо отношение
d
), универсално бинарно финомическо отношение

d
, универсал-

но финомическо отношение
d
, функционално финомическо отношение

d
 и други. 

Някои от видовете на бинарното финомическо отношение показани във 

фиг. 5.1, 5.2 и 5.3. 
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Фиг. 5.1. Видове на бинарно финомическо отношение (първа част) 

 

Транзитивно бинарно 

финомическо 

отношение 

Финомическо 

различие 

Финомически 

порядък 

Симетрично бинарно 

финомическо 

отношение 

Рефлексивно бинарно 

финомическо 

отношение 

Антирефлексивна 

и антисиметрична 

финомическа 

транзитивност 

Антитранзитивна 

и антисиметрична 

финомическа 

рефлексия 

Антитранзитивна 

и антирефлексивна 

финомическа 

симетрия 

Финомическо 

подобие 

(еквивалентност) 

Финомическа 

аналогия 
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Фиг. 5.2. Видове на бинарно финомическо отношение (втора част) 

 

Транзитивна 

финомическа 

антирефлексия 

Финомическа 

съпоставеност 

Финомическа 

подреденост 

(предпорядък) 

Симетрична 

финомическа 

антирефлексия 

Рефлексивна 

финомическа 

антисиметрия 

Транзитивна 

финомическа 

антисиметрия 

Рефлексивна 

финомическа 

антитранзитивност 

Симетрична 

финомическа 

антитранзитивност 

Финомическо 

сходство 
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Фиг. 5.3. Видове на бинарно финомическо отношение (трета част) 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа ултрас-

труктурност
d
 към понятието за ултрафиномика поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна фи-

номическа ултраструктурност*
d
 (organic ingrediental finomic 

ultrastructurality)] (посочени са някои от тях): 

(1) ултрафиномика*
d
 (ultrafinomy) [съкратено от и същото като ултраст-

руктурна финомика*
ed

ultrastructural finomy)] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомиката
ed от гледна точка на ингредиентната финомическа улт-

раструктурност
d
 (част от които са рефлекционна финомика, релевантната 

финомика, влияещо-релационната финомика, множествено-релационната фи-

номика); финомика
ed

, която представя чрез и се свежда до структурата на раз-

пределението на финомическите предмети
d
 в финомическото пространство

d
, 

Финомическа 

антирефлексия 

Финомическа 

антисиметрия 

Финомическа 

антитранзитивност 
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когато те са в качеството си на финомически отношения
e
; финомика, съставена 

от ултраструктурни финомически предмети
d
; 

(2) рефифиномика*
d
 (refifinomy) [съкратено от и същото като рефлекцион-

на финомика*
d
 (reflexive finomy)] – финомика

e
, съставена от рефлекционни 

финомически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на финомиката

ed
 

от гледна точка на ингредиентната финомическа отражателност
d
; 

(3) релефиномика*
d
 (relefinomy) [съкратено от и същото като релевант-

ностна финомика*
d
 (relevantial finomy)] – финомика

e
, съставена от релевант-

ностни финомически предмети
d
; общо понятие за разновидностите на фино-

миката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа релевантност
d
; 

(4) импрелифиномика*
d
 (imprelefinomy) [съкратено от и същото като въз-

действащо-релационна финомика*
d
 (impactingly-relational finomy)] – финоми-

ка
e
, съставена от импрелационни финомически предмети

d
; общо понятие за 

разновидностите на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната фино-

мическа импрелационност
d
; 

(5) сетрелифиномика*
d
 (setrelifinomy) [съкратено от и същото като мно-

жествено-релационна финомика*
d
 (setously-relational finomy)] – финомика

ed
, 

съставена от сетрелационни финомически предмети
d
; общо понятие за разно-

видностите на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка сетрелационност
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа ултраст-

руктурност
d
 към понятието за финомически ултрапредмет поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

финомическа ултраструктурност*
d
 (primary ingrediental finomic 

ultrastructurality)] (посочени са някои от тях). 

(1) Финомически ултрапредмет*
d
 (finomic ultrathing) [съкратено от и съ-

щото като ултраструктурен финомически предмет*
d
 (ultrastructural finomic 

thing) и същото като финомически ултратит*
d
 (finomic ultratite)] [в т.ч. улт-

раструктурен финомически обект* (ultrastructural finomic object), ултраст-

руктурна финомическа система* (ultrastructural finomic system), ултраст-

руктурен финомически ингредиент* (ultrastructural finomic ingredient) и т.н.] 

– финомически предмет
d
, който участва в структурата на разпределението на 

финомическите предмети в финомическото пространство
d
, когато те са в ка-

чеството си на финомически отношения
d
; разпределен в финомическото прос-

транство финомически предмет, който е финомическо отношение; той показва 

наличието на финомическа ултраструктурност; финомически предмет, консти-
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туиран в ултрафиномиката; общо понятие за разновидностите на ултраструк-

турния финомически предмет от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка ултраструктурност
d
 (към които се числят рефлекционният финомически 

предмет, релевантностният финомически предмет, импрелационният финоми-

чески предмет, сетрелационният финомически предмет). Други избрани разно-

видности на финомическия ултрапредмет са: 

(а) финомическата ултрасистема*
d
 (finomic ultrasystem) [съкратено от и 

същото като ултраструктурна финомическа система*
d
 (ultrastructural finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в ултрафиномиката; 

общо понятие за рефлекционната финомически система, релевантностната фи-

номическа система, импрелационната финомическя система и сетрелационна-

та финомическа система; и 

(б) финомическият ултраингредиент*
d
 (finomic ultraingredient) [съкратено 

от и същото като ултраструктурен финомически ингредиент*
d 

(ultrastructural 

finomic ingredient)*
d
] – финомически ингредиент

d
, който е конституиран в улт-

рафиномиката; общо понятие за рефлекционния финомически ингредиент, ре-

левантностния финомически ингредиент, импрелацинния финомически ингре-

диент и сетрелацинния финомически ингредиент. 

(2) Финомически рефипредмет*
d
 (finomic refithing) [съкратено от и също-

то като рефлекционен финомически предмет*
d
 (reflexive finomic thing) и също-

то като финомически рефитит*
d
 (finomic refitite)] [в т.ч. рефлекционен фино-

мически обект* (reflexive finomic object), рефлекционна финомическа сис-

тема* (reflexive finomic system), рефлекционен финомически ингредиент* 

(reflexive finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на реф-

лекционния финомически предмет от гледна точка на ингредиентната фино-

мическа отражателност
d
, към които се числят финомическият верипредмет, 

финомическият виртипредмет и финомическият менипредмет; финомически 

предмет, конституиран в рефифиномиката. Други избрани негови разно-

видности са: 

(а) финомическата рефисистема*
d
 (finomic refisystem) [съкратено от и 

същото като рефлекционна финомическа система*
d
 (reflexive finomic system)], 

която от своя страна е общо понятие за финомическата верисистема, финоми-

ческата виртисистема и финомическата менисистема; и 

(б) финомическият рефиингредиент*
d
 (finomic refiingredient) [съкратено 

от и същото като рефлекционен финомически ингредиент*
d
 (reflexive finomic 

ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия вериингре-

диент, финомическия виртингредиент и финомическия мениингредиент. 
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(3) Финомически релепредмет*
d
 (finomic relething) [съкратено от и същото 

като релевантностен финомически предмет*
d
 (relevantial finomic thing) и съ-

щото като финомически релетит*
d
 (finomic reletite)] [в т.ч. релевантностен 

финомически обект* (relevantial finomic object), релевантностна финоми-

ческа система* (relevantial finomic system), релевантностен финомически 

ингредиент* (relevantial finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на релевантностния финомически предмет от гледна точка на инг-

редиентната финомическа релевантност
d
, към които се числят адекватният 

финомически предмет, квазиадекватният финомически предмет и неадекват-

ният финомически предмет; финомически предмет, конституиран в релефино-

миката. Други избрани негови разновидности са: 

(а) финомическата релесистема*
d
 (finomic relesystem) [съкратено от и 

същото като релевантностна финомическа система*
d
 (relevantial finomic 

system)], която от своя страна е общо понятие за финомическата адесистема, 

финомическата квазиадесистема и финомическата инадесистема; и 

(б) финомическият релеингредиент*
d
 (finomic releingredient) [съкратено 

от и същото като релевантностен финомически ингредиент*
d
 (relevantial 

finomic ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия 

адеингредиент, финомическия квазиадеингредиент и финомическия инадеинг-

редиент. 

(4) Финомически импрелипредмет*
d
 (finomic imprelithing) [съкратено от и 

същото като въздействащо-релационен финомически предмет*
d
 (impactingly-

relational finomic thing) и като финомически импрелитит*
d
 (finomic imprelitite)] 

[в т.ч. въздействащо-релационен финомически обект* (impactingly-relational 

finomic object), въздействащо-релационна финомическа система* 

(impactingly-relational finomic system), въздействащо-релационен финомичес-

ки ингредиент* (impactingly-relational finomic ingredient) и т.н.] – общо поня-

тие за разновидностите на въздействащо-релационния финомически предмет 

от гледна точка на ингредиентната финомическа импрелационност
d
, към кои-

то се числят коордирелационният финомически предмет, регуларелационният 

финомически предмет и контролрелационният финомически предмет; фино-

мически предмет, конституиран в импрелфиномиката. Други избрани негови 

разновидности са: 

(а) финомическата импрелисистема*
d
 (finomic imprelisystem) [съкратено 

от и същото като въздействащо-релациона финомическа система*
d
 

(impactingly-relational finomic system)], която от своя страна е общо понятие за 
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коордирелационната финомическа система, регуларелационната финомическа 

система и контролрелационната финомическа система; и 

(б) финомическият импрелиингредиент*
d
 (finomic impreliingredient) [сък-

ратено от и същото като въздействащо-релационен финомически ингредиент*
d
 

(impactingly-relational finomic ingredient)], който от своя страна е общо понятие 

за коордирелационния финомическа ингредиент, регуларелационния финоми-

ческа ингредиент и контролрелационния финомическа ингредиент). 

(5) Финомически сетрелипредмет*
d
 (finomic setrelithing) [съкратено от и 

същото като множествено-релационен финомически предмет*
d
 (setously-

relational finomic thing) и като финомически сетрелитит*
d
 (finomic setrelitite)] 

[в т.ч. множествено-релационен финомически обект* (setously-relational 

finomic object), множествено-релационна финомическа система* (setously-

relational finomic system), множествено-релационен финомически ингреди-

ент* (setously-relational finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на множествено-релационния финомически предмет от гледна 

точка на първичната ингредиентна финомическа сетрелационност (по-

значима негова разновидност е бирелационният финомически предмет
d
, което 

е същото като бинарното финомическо отношение
ed

). Други избрани негови 

разновидности са: 

(а) финомическата сетрелисистема*
d
 (finomic setrelisystem) [съкратено 

от и същото като множествено-релациона финомическа система*
d
 (setously-

relational finomic system)], която от своя страна е общо понятие за разно-

видностите на финомическата система от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна финомическа сетрелационност (по-значима нейна 

разновидност е бирелационната финомическа система
d
, което е същото като 

системно-бинарно финомическо отношение
d
); и 

(б) финомическият сетрелиингредиент*
d
 (finomic setreliingredient) [съкра-

тено от и същото като множествено-релационен финомически ингредиент*
d
 

(setously-relational finomic ingredient)], който от своя страна е общо понятие за 

разновидностите на финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиент-

но-първичната ингредиентна финомическа сетрелационност (по-значима него-

ва разновидност е бирелационният финомически ингредиент
d
, което е същото 

като ингредиентно-бинарно финомическо отношение
d
). 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа улт-

раструктурност
d
 към понятието за финомическа ултраструктурност поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната 
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ингредиентна финомическа ултраструктурност*
d
 (functional ingrediental 

finomic ultrastructurality)] (посочени са някои от тях). 

(1) финомическа ултратруктурност*
d
 (finomic ultrastructuralness) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е ултраструктурен финоми-

чески предмет; 

(2) финомическа рефлексивност*
d
 (finomic reflexivity) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е рефлекционен финомически предмет; 

(3) финомическа релевантност*
d
 (finomic relevance) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е релевантностен финомически предмет; 

(4) финомическа импрелационност*
d
 (finomic imprelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е въздействащо-релационен фино-

мически предмет. 

(5) финомическа сетрелационност*
d
 (finomic setrelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е множествено-релационен фино-

мически предмет. 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомическа 

ултраструктурност: (1) ингредиентна финомическа отражателност
d
, (2) инг-

редиентна финомическа релевантност
d
, (3) ингредиентна финомическа имп-

релационност
d
 и (4) ингредиентна финомическа сетрелационност

d
. 
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5.1. Ингредиентна финомическа отражателност 

Ингредиентна финомическа отражателност*
d
 (ingrediental finomic 

reverberationality) [същото като ингредиентна финомическа рефлексивност*
d
 

(ingrediental finomic reflexivity)] е първичен ингредиентен финомически кри-

терий
d
, който разграничава финомическите предмети

e
 (в т.ч. и финомически-

те обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингредиенти

d
) спо-

ред спецификата на тяхното финомическо отражение
d
 (рес според типа на 

тяхната финомическа рефлексия
d
) в околната среда (материална или нематери-

ална). Ингредиентната финомическа отражателност е разновидност на ингре-

диентната финомическа ултраструктурност
d 

 и е частен случай на ингреди-

ентната субномическа отражателност (S91-D). 

А. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа от-

ражателност
d
 към понятието за финомическа рефлексивност поражда негови 

разновидности [т.е. разновидности според функционалната ингредиентна фи-

номическа отражателност*
d
 (functional ingrediental finomic 

reverberationality)], някои от които са: 

(1) финомическа рефлексивност*
d
 (finomic reflexivity) – изразява прите-

жаването на свойство (рес състоянието) на финомическо отразяване, както и 

положението на отразяване на финомическите предмети един в друг; предс-

тавлява общо понятие за разновидностите на финомическа рефлексивност от 

гледна точка на ингредиентната финомическа отражателност
d
, към които 

се числят финомическата същинност
d
, финомическа виртуалност

d
, финоми-

ческа менталност
d
 и други; 

(2) финомическа същинност*
d
 (finomic veritableness) [същото като същин-

ска финомическа рефлексивност*
d
 (veritable finomic reflexivity)] – изразява 

свойството на отразявания финомически предмет (рес състоянието му) да се 

отразява в финомическа среда, аналогична на неговата, и чието финомическо 

отражение (финомическа рефлексия) има същия субстанциален състав, какъв-

то има и отразявания финомически предмет; състояние на финомическата 

рефлексия да бъде субстанциално копие на оригинала; положение (състояние) 

на отразяване на финомическия предмет в същинското пространство 

(veritable space), при което финомическата рефлексия (резултатът от финоми-

ческото отразяване) е същински финомически предмет* (veritable finomic 

thing); 
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(3) финомическа виртуалност*
d
 (finomic virtuality) [същото като виртуал-

на финомическа рефлексивност*
d
 (virtual finomic reflexivity)] – изразява поло-

жението (състоянието) на отразяване на финомическия предмет във виртуал-

ното пространство (virtual space), при което финомическата рефлексия (ре-

зултатът от финомическото отразяване) е виртуален финомически предмет* 

(virtual finomic thing); 

(4) финомическа менталност*
d
 (finomic mentality) [същото като ментална 

финомическа рефлексивност*
d
 (mental finomic reflexivity)] – изразява положе-

нието (състоянието) на отразяване на финомическия предмет в менталното 

пространство (mental space) (т.е. в човешкото съзнание), при което финоми-

ческата рефлексия (резултатът от финомическото отразяване) е ментален фи-

номически предмет* (mental finomic thing), което е същото като мисловен 

финомически предмет и следователно е вид нематериален финомически 

предмет
e
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа отража-

телност към понятието за финомически рефипредмет поражда негови разно-

видности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финомическа 

отражателност*
d
 (primary ingrediental finomic reverberationality)], някои от 

които са: 

(1) финомически рефипредмет*
d
 (finomic refithing) [съкратено от и също-

то като рефлекционен финомически предмет*
d
 (reflexional finomic thing); съ-

щото като отразен финомически предмет*
d
 (reflected finomic thing) и като фи-

номически рефитит*
d
 (finomic refitite)] – общо понятие за разновидностите на 

финомическия рефипредмет от гледна точка на ингредиентната финомическа 

отражателност
d
, към които се числят финомическият верипредмет, финоми-

ческият виртипредмет и финомическият менипредмет; финомически предмет, 

конституиран в рефифиномиката; други избрани разновидности на финоми-

ческия рефипредмет са 

(а) финомическата рефисистема*
d
 (finomic refisystem) [съкратено от и 

същото като рефлекционна финомическа система*
d
 (reflexional finomic 

system); същото като отразена финомическа система*
d
 (reflected finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в рефифиномиката 

и която общо понятие за финомическата верисистема, финомическата вирти-

система и финомическата менисистема, и 

(б) финомическият рефиингредиент*
d
 (finomic refiingredient) [съкратено 

от и същото като рефлекционен финомически ингредиент*
d
 (reflexional finomic 
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ingredient); същото като отразен финомически ингредиент*
d
 (reflected finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в рефифино-

миката и който е общо понятие за финомическия вериингредиент, финомичес-

кия виртиингредиент и финомическия мениингредиент; 

(2) финомически верипредмет*
d
 (finomic verithing) [съкратено от и същото 

като същински финомически предмет*
d
 (veritable finomic thing); същото като 

същинско-отразен финомически предмет*
d
 (veritially-reflected finomic thing) и 

като финомически веритит*
d
 (finomic veritite)] – финомически предмет, който 

е резултат от отразяването на оригиналия финомически предмет в финомичес-

ка среда, аналогична на тази на оригинала, финомическа рефлексия, която има 

същия субстанциален състав, какъвто има и отразявания финомически предмет 

(т.е. е субстанциално копие на оригинала); финомически предмет, конституи-

ран във верифиномиката; избрани разновидности на финомическия верип-

редмет са 

(а) финомическата верисистема*
d
 (finomic verisystem) [съкратено от и 

същото като същинска финомическа система
d
 (veritable finomic system); също-

то като същинско-отразена финомическа система*
d
 (veritially-reflected finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана във верифиноми-

ката, и 

(б) финомическият вериингредиент*
d
 (finomic veriingredient) [съкратено 

от и същото като същински финомически ингредиент
d
 (veritable finomic 

ingredient); същото като същинско-отразен финомически ингредиент*
d
 

(veritially-reflected finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран във верифиномиката; 

(3) финомически виртипредмет*
d
 (finomic virtithing) [съкратено от и съ-

щото като виртуален финомически предмет*
d
 (virtual finomic thing); същото 

като виртуално-отразен финомически предмет*
d
 (virtually-reflected finomic 

thing) и като финомически виртитит*
d
 (finomic virtitite)] – финомически 

предмет, който е резултат от отражението (рефлексия) на оригиналния фино-

мически предмет във виртуалното пространство; финомически предмет, конс-

титуиран във виртифиномиката; избрани разновидности на финомическия вир-

типредмет са 

(а) финомическата виртисистема*
d
 (finomic virtisystem) [съкратено от и 

същото като виртуална финомическа система
d
 (virtual finomic system); същото 

като виртуално-отразена финомическа система*
d
 (virtually-reflected finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана във виртфиноми-

ката, и 
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(б) финомическият виртиингредиент*
d
 (finomic virtiingredient) [съкратено 

от и същото като виртуален финомически ингредиент
d
 (virtual finomic 

ingredient); същото като виртуално-отразен финомически ингредиент*
d
 

(virtually-reflected finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран във виртифиномиката; 

(4) финомически менипредмет*
d
 (finomic menithing) [съкратено от и съ-

щото като ментален финомически предмет*
d
 (mental finomic thing); същото 

като ментално-отразен финомически предмет*
d
 (mentally-reflected finomic 

thing) и като финомически менитит*
d
 (finomic menitite)] – финомически пред-

мет, който е резултат от отражението (рефлексия) на оригиналния финомичес-

ки предмет в менталното пространство (в човешкото съзнание); финомически 

предмет, конституиран във менифиномиката; избрани разновидности на фи-

номическия менипредмет са 

(а) финомическата менисистема*
d
 (finomic menisystem) [съкратено от и 

същото като ментална финомическа система*
d
 (mental finomic system); също-

то като ментално-отразена финомическа система*
d
 (mentally-reflected finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана във менфиномика-

та, и 

(б) финомическият мениингредиент*
d
 (finomic meniingredient) [съкратено 

от и същото като ментален финомически ингредиент*
d
 (mental finomic 

ingredient); същото като ментално-отразен финомически ингредиент*
d
 

(mentally-reflected finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран във менфиномиката. 

В. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа отра-

жателност
d
 към понятието за рефифиномика поражда негови разновидности 

[т.е. разновидности според органическата ингредиентна финомическа отра-

жателност*
d
 (organic ingrediental finomic reverberationality)], някои от които 

са: 

(1) рефифиномика*
d
 (refifinomy) [съкратено от и същото като рефлекцион-

на финомика*
d
 (reflexive finomy) и същото като отразена финомика*

d
 

(reflected finomy)] – общо понятие за разновидностите на рефифиномиката от 

гледна точка на ингредиентната финомическа отражателност; 

(2) верифиномика*
d
 (verifinomy) [съкратено от и същото като същинска 

финомика*
d
 (veritable finomy) и същото като същинско-отразена финомика*

d
 

(veritially-reflected finomy)] – разновидност на рефифиномиката и такава про-
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екция на финомиката изобщо, която се състои от същинските финомически 

предмети; 

(3) виртифиномика*
d
 (virtifinomy) [съкратено от и същото като виртуална 

финомика*
d
 (virtual finomy) и същото като виртуално-отразена финомика*

d
 

(virtually-reflected finomy)] – разновидност на рефифиномиката и такава проек-

ция на финомиката изобщо, която се състои от резултатите от отражението 

(рефлексиите) на финомически предмети във виртуалното пространство; фи-

номика, която се състои от виртуалните финомически предмети; 

(4) менифиномика*
d
 (menifinomy) [съкратено от и същото като ментална 

финомика*
d
 (mental finomy) и същото като ментално-отразена финомика*

d
 

(mentally-reflected finomy)] – разновидност на рефифиномиката и такава про-

екция на финомиката изобщо, която се състои от резултатите от отражението 

(рефлексиите) на финомически предмети в менталното пространство; финоми-

ка, която се състои от менталните финомически предмети. 
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5.2. Ингредиентна финомическа релевантност 

Ингредиентната финомическа релевантност*
d
 (ingrediental finomic 

relevance) е първичен ингредиентен финомически критерий, който разграни-

чава финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) според спецификата на тяхна-

та подходяща съответственост (на тяхната релевантност) един към друг в фи-

номиката
d
. Представлява вид финомическо отношение

e
 между финомически-

те предмети, в което последните са негови участници (елементи на това фино-

мическото отношение). Може да се интерпретика като релевантна имплика-

ция (relevant implication) A → B между елементите на финомическото отноше-

ние A и B, при което предметът (елементът) B (означен като релевант) е изве-

дим при съществено използване на предмета (елемента) A (означен като до-

пущане). Ингредиентната финомическа релевантност е разновидност на ингре-

диентната финомическа ултраструктурност
d 

 и е частен случай на ингреди-

ентната субномическа релевантност
e
 (S91-D). 

А. Органическото прилагане на критерия на ингредиентната финоми-

ческа релевантност
d
 към понятието за релефиномика поражда следните него-

ви разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна 

финомическа релевантност*
d
 (organic ingrediental finomic relevance)]: 

(1) релефиномика*
d
 (relefinomy) [съкратено от и същото като релеватнос-

тна финомика*
d
 (relevantial finomy)] – общо понятие за разновидностите на 

релефиномиката от гледна точка на ингредиентната финомическа релеват-

ност
d
 (част от които са адекватната финомика, квазиадекватната финомика и 

неадекватната финомика); финомика, състояща се от релевантностни финоми-

чески предмети; 

(2) адефиномика*
d
 (adefinomy) [съкратено от и същото като адекватна 

финомика*
d
 (adequate finomy), както и като адекватно-релевантна финоми-

ка*
d
 (adequately-relevant finomy)] – финомика

ed
, която е адекватна на някаква 

друга финомика (отговаря на нейната качествена определеност); финомика, 

състояща се от адекватни финомически предмети; 

(3) квазиадефиномика*
d
 (quasiadefinomy) [съкратено от и същото като ква-

зиадекватна финомика*
d
 (quasiadequate finomy), както и като квазиадекватно-

релевантна финомика*
d
 (quasiadequately-relevant finomy)] – финомика

ed
, която 

е частично адекватна на някаква друга финомика (частично отговаря на нейна-
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та качествена определеност); финомика, състояща се от квазиадекватни фино-

мически предмети; 

(4) инадефиномика*
d
 (inadefinomy) [съкратено от и същото като неадек-

ватна финомика*
d
 (inadequate finomy), както и като неадекватно-релевантна 

финомика*
d
 (inadequately-relevant finomy)] – финомика

ed
, която не е адекватна 

на някаква друга финомика (не отговаря на нейната качествена определеност); 

финомика, състояща се от неадекватни финомически предмети. 

Б. Първичното прилагане на критерия на ингредиентната финомическа 

релевантност
d
 към понятието за финомически релепредмет поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

финомическа релевантност*
d
 (primary ingrediental finomic relevance)] (посоче-

ни са само някои от тях): 

(1) финомически релепредмет*
d
 (finomic relething) [съкратено от и същото 

като релевантностен финомически предмет*
d
 (relevantial finomic thing), както 

и същото като финомически релетит*
d
 (finomic reletite)] [в т.ч. релевантнос-

тен финомически обект* (relevantial finomic object), релевантностна фино-

мическа система* (relevantial finomic system), релевантностен финомичес-

ки ингредиент* (relevantial finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на финомическия релепредмет от гледна точка на ингредиентната 

финомическа релевантност
d
, към които се числят финомическият адепредмет, 

финомическият квазиадепредмет и финомическият инадепредмет; финомичес-

ки предмет, конституиран в релефиномиката; други избрани негови разно-

видности са 

(а) финомическата релесистема*
d
 (finomic relesystem) [съкратено от и 

същото като релевантностна финомическа система*
d
 (relevantial finomic 

system)], която от своя страна е общо понятие за финомическата адесистема, 

финомическата квазиадесистема и финомическата инадесистема, и 

(б) финомическият релеингредиент*
d
 (finomic releingredient) [съкратено 

от и същото като релевантностен финомически ингредиент*
d
 (relevantial 

finomic ingredient)], който от своя страна е общо понятие за финомическия 

адеингредиент, финомическия квазиадеингредиент и финомическият инадеин-

гредиент; 

(2) финомически адепредмет*
d
 (finomic adething) [съкратено от и същото 

като адекватен финомически предмет*
d
 (adequate finomic thing) и като адек-

ватно-релевантен финомически предмет*
d
 (adequately-relevant finomic thing), 

както и същото като финомически адетит*
d
 (finomic adetite)] [в т.ч. адеква-
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тен финомически обект* (adequate finomic object), адекватна финомическа 

система* (adequate finomic system), адекватен финомически ингредиент* 

(adequate finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет*
e
 който е адек-

ватeн на някакъв друг финомически предмет (отговаря на неговата качествена 

определеност); финомически предмет, конституиран в адефиномиката; избра-

ни негови разновидности са 

(а) финомическата адесистема*
d
 (finomic adesystem) [съкратено от и съ-

щото като адекватна финомическа система*
d
 (adequate finomic system)] и 

(б) финомическият адеингредиент*
d
 (finomic adeingredient) [същото като 

адекватен финомически ингредиент*
d
 (adequate finomic ingredient)]; 

(3) финомически квазиадепредмет*
d
 (finomic quasiadething) [съкратено от 

и същото като квазиадекватен финомически предмет*
d
 (quasiadequate finomic 

thing) и като квазиадекватно-релевантен финомически предмет*
d
 

(quasiadequately-relevant finomic thing), както и същото като финомически ква-

зиадетит*
d
 (finomic quasiadetite)] [в т.ч. квазиадекватен финомически 

обект* (quasiadequate finomic object), квазиадекватна финомическа систе-

ма* (quasiadequate finomic system), квазиадекватен финомически ингреди-

ент* (quasiadequate finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет*
e
 който 

е частично адекватeн на някакъв друг финомически предмет (отговаря частич-

но на неговата качествена определеност); финомически предмет, конституиран 

в квазиадефиномиката; избрани негови разновидности са 

(а) финомическата квазиадесистема*
d
 (finomic quasiadesystem) [съкрате-

но от и същото като квазиадекватна финомическа система*
d
 (quasiadequate 

finomic system)] и 

(б) финомическият квазиадеингредиент*
d
 (finomic quasiadeingredient) 

[съкратено от и същото като квазиадекватен финомически ингредиент*
d
 

(quasiadequate finomic ingredient)]; 

(4) финомически инадепредмет*
d
 (finomic inadething) [съкратено от и съ-

щото като неадекватен финомически предмет*
d
 (inadequate finomic thing) и 

като неадекватно-релевантен финомически предмет*
d
 (inadequately-relevant 

finomic thing), както и същото като финомически инадетит*
d
 (finomic 

inadetite)] [в т.ч. инадекватен финомически обект* (inadequate finomic 

object), инадекватна финомическа система* (inadequate finomic system), 

инадекватен финомически ингредиент* (inadequate finomic ingredient) и т.н.] 

– финомически предмет
d
 който не е адекватeн на някакъв друг финомически 

предмет (не отговаря на неговата качествена определеност); финомически 

предмет, конституиран в неадефиномиката; избрани негови разновидности са 
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(а) финомическата инадесистема*
d
 (finomic inadesystem) [съкратено от и 

същото като неадекватна финомическа система*
d
 (inadequate finomic system)] 

и 

(б) финомическият инадеингредиент*
d
 (finomic inadeingredient) [съкрате-

но от и същото като неадекватен финомически ингредиент*
d
 (inadequate 

finomic ingredient)]. 

В. Функционалното прилагане на критерия на ингредиентната фино-

мическа релевантност
d
 към понятието за финомическа релевантност поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната 

ингредиентна финомическа релевантност*
d
 (functional ingrediental finomic 

relevance)] (посочени са само някои от тях): 

(1) финомическа релевантност*
d
 (finomic relevance) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е релевантностен финомически предмет; 

(2) финомическа адекватност*
d
 (finomic adequacy) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е адекватен финомически предмет; 

(3) финомическа квазиадекватност*
d
 (finomic quasiadequacy) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е квазиадекватен финомически 

предмет; 

(4) финомическа неадекватност*
d
 (finomic inadequacy) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е неадекватен финомически предмет. 
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5.3. Ингредиентна финомическа импрелационност 

Ингредиентната финомическа импрелационност*
d
 (ingrediental finomic 

imprelationality) [същото като ингредиентна въздействаща финомическа рела-

ционност*
d
 (ingrediental impacting finomic relationality)] е първичен ингредиен-

тен финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според кой-

то финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според на-

чина, по който в финомическите отношения
d
 те въздействат върху финоми-

ческата структура
d1

, финомическото състояние
d2

 и финомическото поведе-

                                                 

1
 Финомическата структура

d
 (finomic structure) е обобщаващо понятие за финомическа 

подреденост (finomic orderedness) на някакъв финомически предмет
d
 (в т.ч. и на финоми-

ческата система
d
) на микроскопично или на мезоскопично равнище (вж. микроскопично 

равнище на финомическата система
d
 и мезоскопично равнище на финомическата сис-

тема
d
). Финомическата структура може да бъде разбирана по три начина: първо, като ти-

пова финомическа структура
d
, наричана още математическа финомическа структура

d
, 

второ, като финомическа решетка
d
, и трето, като финомическо многообразие

d
. Типова-

та финомическа структура е смисловата интерпретация на понятието за структура на 

финомическия предмет* (thing finomic structure) (в т.ч. и структура на финомическата 

система
d
), а финомическата решетка – смисловата интерпретация на понятието за струк-

тура на финомическото множество*
d
 (structure of finomic set). Финомическото многооб-

разие е частен случай на структура на финомическото пространство*
d
 (structure of 

finomic space). Върху тази основа могат (според автора) да се разграничат три основни 

разновидности на финомическата структура – структура на финомическото множество, 

структура на финомическото пространство и структура на финомическата система. Когато 

не е указано друго, под финомическа структура обикновено се подразбира структурата на 

финомическата система. 

2
 Финомическото състояние

d
 (finomic state /condition/) (на примера на състоянието на фи-

номическата система
d
) е съвкупност от състоятелните връзки на финомическата сис-

тема
d
 (състоятелните финомически въздействия

d
) или, което е същото, съвкупност, 

обединяваща вътрешните връзки на финомическата система
d
 (вътрешните финомичес-

ки въздействия
d
) и изходните връзки на финомическата система

d
 (изходните финоми-

чески въздействия
d
). Изходните връзки на финомическата система могат да бъдат част от 

нейните вътрешни връзки и дори изцяло да се включени в тях, както и изобщо да не са 

тъждествени на нито една от тях. Представлява обединение от вътрешното състояние на 

финомическата система
d
 и изходното състояние на финомическата система

d
. Финоми-

ческото състояние произтича от функционирането на финомическата система и зависи 

от нейната входна и нейната вътрешна структура, взети заедно, т.е. от обуславящата 

/определящата/ структура на финомическата система
d
, следователно зависи от обусла-

вящите /определящите/ връзки на финомическата система
d
. Редът от състояния на фи-

номическата система, последователно разположени (насочени) във времето или по отно-

шение на някаква друга реална независима променлива от числовата ос, участвува във 
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ние
d1

 на другите финомически предмети. Ингредиентната финомическа имп-

релационност е разновидност на ингредиентната финомическа ултраструк-

турност
d 

 и е частен случай на ингредиентната субномическа импрелацион-

ност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа импрела-

ционност
d
 към понятието за импрелифиномика (същото като импрелационна 

финомика) поражда следните негови разновидности [т.е. според органическа-

та ингредиентна финомическа импрелационност*
d
 (organic ingrediental 

finomic imprelationality)]: 

(1) инфлурелифиномика*
d
 (influrelifinomy) [съкратено от и същото като 

инфлурелационна финомика*
d
 (influrelational finomy) и като влияещо-

релационна финомика*
d
 (influencially-relational finomy)] – общо понятие за 

разновидностите на финомиката
ed

 от гледна точка на органическата ингреди-

ентната финомическа импрелационност
d
 (на финомиката, в която протичат 

отношения на финомическо влияние
d
) (т.е. общо понятие за коордирелифино-

                                                                                                                                                                

формирането на поведението на финомическата система
d
 (то е състоятелно поведение на 

финомическата система). 

1
 Финомическото поведение

d
 (finomic behaviour) (на примера на поведението на финоми-

ческата система
d
) – множество от последователно подредени (насочени) във времето или 

по отношение на някаква друга независима реална променлива от числовата ос финоми-

чески събития
d
 (множеството от състояния на финомическо поведение

d
) на динамичната 

финомическа система
d
 (вж. финомическо направление

d
 и финомическа насоченост

d
). 

Изобразява се чрез фазовата траектория на събитията в финомическата система
d
. Ко-

гато насочеността на финомическото поведение се отчита по отношение на времето то е 

времево финомическо поведение
d
, а когато е по отношение на друга независима реална 

променлива – невремево финомическо поведение
d
. Когато не е посочено друго, под фино-

мическо поведение се подразбира времевото финомическо поведение. Разграничават се 

още вътрешно финомическо поведение
d
и изходно финомическо поведение

d
. 

Финомическото поведение се използва още и като класификацационен финомически 

критерий
d
, според който се разграничават: минимален (minimal), максимален (maximal), 

оптимален (optimal), неоптимален (non-optimal), рационален (rational), нерационален 

(irrational), ефективен (effective), неефективен (ineffective), екзистенциален (existential), 

неекзистенциален (non-existential), нормален (normal), ненормален (abnormal), разумен 

(reasonable), неразумен (irreasonable), желан (desired), нежелан (undesired), полезен 

(useful), неполезен (disuseful), равновесен (equiaxial), неравновесен (unequiaxial, 

inequiaxial), ефективен (effective), свръхефективен (supereffective), достатъчен 

(sufficient), приемлив (acceptable), неприемлив (unacceptable), превишаващ (surplusive), 

непревишаващ (insurplusive), прост (simple), сложен (complex) финомически предмет
d
 (в 

т.ч. и финомически обект
d
, финомическа система

d
 финомичекски процес

d
, финомическо 

поведение
d
, финомически ингредиент

d
 и т.н.), както и други негови разновидности от този 

порядък. 

247



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

248 

мика, регуларелифиномика и контролрелифиномика); финомика, съставена от 

инфлурелационни финомически предмети
d
; 

(2) коордирелифиномика*
d
 (coordirelifinomy) [съкратено от и същото като 

коордирелационна финомика*
d
 (coordirelational finomy) и като координиращо-

релационна финомика*
d
 (co-ordinatingly-relational finomy)] – финомика, в която 

протичат координиращи отношения на финомическо влияние*
d
); финомика, 

съставена от коордирелационни финомически предмети
d
; представлява частен 

случай на инфлурелифиномиката; 

(3) регуларелифиномика*
d
 (regularelifinomy) [съкратено от и същото като 

регуларелационна финомика*
d
 (regularelational finomy) и като регулиращо-

релационна финомика*
d
 (regulatingly-relational finomy)] – финомика, в която 

протичат регулиращи отношения на финомическо влияние*
d
); финомика, със-

тавена от регуларелационни финомически предмети
d
; представлява частен 

случай на коордирелифиномиката; 

(4) контролрелифиномика*
d
 (controlrelifinomy) [съкратено от и същото ка-

то контролрелационна финомика*
d
 (controlrelational finomy) и като управляна-

що-релационна финомика*
d
 (controlingly-relational finomy)] – финомика, в коя-

то протичат управляващи отношения на финомическо влияние*
d
); финомика, 

съставена от контролрелационни финомически предмети
d
; представлява час-

тен случай на регуларелифиномиката. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа импрелаци-

онност
d
 към понятието за финомически импрелипредмет (същото като импре-

лационен финомически предмет) поражда следните негови разновидности [т.е. 

според първичната ингредиентна финомическа импрелационност*
d
 (primary 

ingrediental finomic imprelationality)]: 

(1) инфлурелационен финомически предмет*
d
 (influrelational finomic thing) 

[същото като финомически инфлурелипредмет*
d
 (finomic influrelithing), като 

финомически инфлурелитит*
d
 (finomic influrelitite) и като влияещо-релационен 

финомически предмет*
d
 (influencially-relational finomic thing)] [в т.ч. влияещо-

релационен финомически обект* (influencially-relational finomic object), влия-

ещо-релационна финомическа система* (influencially-relational finomic 

system), влияещо-релационен финомически ингредиент* (influencially-

relational finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на фи-

номическия предмет от гледна точка на първичната ингредиентна финоми-

ческа импрелационност
d
 (т.е. общо понятие за коордирелационен финомичес-

ки предмет, регуларелационен финомически предмет и контролрелационен 
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финомически предмет); той е финомически предмет, представляващ отноше-

ние на финомическо влияние, и затова се означава още като влияещо финоми-

ческо отношение*
d
 (influencing finomic relation) [същото като отношение на 

финомическо влияние*
d
 (relation of finomic influence) или просто финомическо 

влияене*
d
 (finomic influencing)]; той показва наличието на финомическа инф-

лурелационност; финомически предмет, конституиран в инфлурелифиномика-

та; други избрани разновидности на финомическия инфлурелипредмет са 

(а) инфлурелационната финомическа система*
d
 (influrelational finomic 

system) [същото като финомическа инфлурелисистема*
d
 (finomic 

influrelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в инфлуре-

лифиномиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата 

система от гледна точка на системно-първичната ингредиентна финомическа 

импрелационност (т.е. е общо понятие за коордирелационната финомическа 

система, регуларелационната финомическа система и контролрелационната 

финомическа система); представлява финомическа система, съставена от от-

ношения на финомическо влияние; и 

(б) инфлурелационният финомическа ингредиент*
d
 (influrelational finomic 

ingredient) [същото като финомически инфлурелиингредиент*
d
 (finomic 

influreliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в инф-

лурелифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомичес-

кия ингредиент от гледна точка на ингредиентно-първичната ингредиентна 

финомическа импрелационност (т.е. е общо понятие за коордирелационния 

финомическа ингредиент, регуларелационния финомическа ингредиент и кон-

тролрелационния финомическа ингредиент); представлява финомически инг-

редиент, съставен от отношения на финомическо влияние; 

(2) коордирелационен финомически предмет*
d
 (coordirelational finomic 

thing) [същото като финомически коордирелипредмет*
d
 (finomic 

coordirelithing), като финомически коордирелитит*
d
 (finomic coordirelitite) и 

като координиращо-релационен финомически предмет*
d
 (co-ordinatingly-

relational finomic thing)] [в т.ч. координиращо-релационен финомически 

обект* (co-ordinatingly-relational finomic object), координиращо-релационна 

финомическа система* (co-ordinatingly-relational finomic system), координи-

ращо-релационен финомически ингредиент* (co-ordinatingly-relational 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, представляващ отношение 

на финомическо координация, и затова се означава още като координиращо 

отношение на финомическо влияние*
d
 (co-ordinating relation of finomic 

influence) [същото като отношение на финомическа координация*
d
 (relation of 
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finomic co-ordination) или просто финомическо координиране*
d
 (finomic co-

ordinating)]; той показва наличието на финомическа коордирелационност; фи-

номически предмет, конституиран в коордирелифиномиката; представлява 

частен случай на инфлурелационния финомически предмет; избрани разно-

видности на финомическия коордирелипредмет са 

(а) коордирелационната финомическа система*
d
 (co-ordirelational finomic 

system) [същото като финомическа коордирелисистема*
d
 (finomic 

coordirelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в коордире-

лифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 

на финомическо координиране; тя е частен случай на инфлурелационната фи-

номическа система; и 

(б) коордирелационният финомически ингредиент*
d
 (co-ordirelational 

finomic ingredient) [същото като финомически коордирелиингредиент*
d
 

(finomic coordireliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституи-

ран в коордирелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съста-

вен от отношения на финомическо координиране; той е частен случай на инф-

лурелационния финомически ингредиент; 

(3) регуларелационен финомически предмет*
d
 (regularelational finomic 

thing) [същото като финомически регуларелипредмет*
d
 (finomic 

regularelithing), като финомически регуларелитит*
d
 (finomic regularelitite) и 

като регулиращо-релационен финомически предмет*
d
 (regulatingly-relational 

finomic thing)] [в т.ч. регулиращо-релационен финомически обект* 

(regulatingly-relational finomic object), регулиращо-релационна финомическа 

система* (regulatingly-relational finomic system), регулиращо-релационен фи-

номически ингредиент* (regulatingly-relational finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет, представляващ отношение на финомическо регулиране, и 

затова се означава още като регулиращо отношение на финомическо влияние*
d
 

(regulating relation of finomic influence) [същото като отношение на финоми-

ческо регулиране*
d
 (relation of finomic regulation) или просто финомическо ре-

гулиране*
d
 (finomic regulating)]; той показва наличието на финомическа регу-

ларелационност; финомически предмет, конституиран в регуларелифиномика-

та; представлява частен случай на коордирелационния финомически предмет; 

избрани разновидности на финомическия регуларелипредмет са 

(а) регуларелационната финомическа система*
d
 (regularelational finomic 

system) [същото като финомическа регуларелисистема*
d
 (finomic 

regularelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в регуларе-

лифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 
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на финомическо регулиране; тя е частен случай на коордирелационната 

финомическа система; и 

(б) регуларелационният финомически ингредиент*
d
 (regularelational 

finomic ingredient) [същото като финомически регуларелиингредиент*
d
 (finomic 

regulareliingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в регу-

ларелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отно-

шения на финомическо регулиране; той е частен случай на коордирелационния 

финомически ингредиент; 

(4) контролрелационен финомически предмет*
d
 (controlrelational finomic 

thing) [същото като финомически контролрелипредмет*
d
 (finomic 

controlrelithing), като финомически контролрелитит*
d
 (finomic controlrelitite) и 

като управляващо-релационен финомически предмет*
d
 (controlingly-relational 

finomic thing)] [в т.ч. управляващо-релационен финомически обект* 

(controlingly-relational finomic object), управляващо-релационна финомическа 

система* (controlingly-relational finomic system), управляващо-релационен 

финомически ингредиент* (controlingly-relational finomic ingredient) и т.н.] – 

финомически предмет, представляващ отношение на финомическо управляв-

ление, и затова се означава още като управлянащо отношение на финомическо 

влияние*
d
 (controling relation of finomic influence) [същото като отношение на 

финомическо управление*
d
 (relation of finomic control) или просто финомическо 

управляване*
d
 (finomic controling)]; той показва наличието на финомическа 

контролрелационност; финомически предмет, конституиран в контролрелифи-

номиката; избрани разновидности на финомическия регуларелипредмет са 

(а) контролрелационната финомическа система*
d
 (controlrelational 

finomic system) [същото като финомическа контролрелисистема*
d
 (finomic 

controlrelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в контрол-

релифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 

на финомическо управляване; и 

(б) контролрелационният финомически ингредиент*
d
 (controlrelational 

finomic ingredient) [същото като финомически контролрелиингредиент*
d
 

(finomic controlreliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституи-

ран в контролрелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съста-

вен от отношения на финомическо управляване. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа импре-

лационност
d
 към понятието за финомическа импрелационност (същото като 

въздействаща финомическа релационност) поражда следните негови разно-
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видности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа импрела-

ционност*
d
 (functional ingrediental finomic imprelationality)]: 

(1) финомическа инфлурелационност*
d
 (finomic influrelationality) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е инфлурелационен финоми-

чески предмет; представлява общо понятие за финомическата коордирелаци-

онност, финомическата регуларелационност и финомическата контролрелаци-

онност; 

(2) финомическа коордирелационност*
d
 (finomic coordirelationality) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е коордирелационен фино-

мически предмет; 

(3) финомическа регуларелационност*
d
 (finomic regularelationality) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е регуларелационен фино-

мически предмет; 

(4) финомическа контролрелационност*
d
 (finomic controlrelationality) – 

състояние (положение) на финомическия предмет да е контролрелационен фи-

номически предмет. 
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5.4. Ингредиентна финомическа сетрелационност 

Ингредиентната финомическа сетрелационност*
d
 (ingrediental finomic 

setrelationality) [същото като ингредиентна множествена финомическа рела-

ционност
d
 (ingrediental setous finomic relationality)] е първичен ингредиентен 

финомически критерий
ed

 (вж. финомическа ингредиентност
d
), според който 

финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

e
, финомическите 

системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според начина, по 

който те се формират като финомически отношения между елементите на да-

дено финомическо множество. [В термините на теорията на графите тя може 

да се означи още като ингредиентна финомическа графрелационност*
d
 

(ingrediental finomic graphlationality)]. Ингредиентната финомическа сетрела-

ционност е разновидност на ингредиентната финомическа ултраструктур-

ност
d 

 и е частен случай на ингредиентната субномическа сетрелационност 

(S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа сетрела-

ционност
d
 към понятието за сетрелифиномика (същото като сетрелационна 

финомика) поражда следните негови разновидности [т.е. според органическа-

та ингредиентна финомическа сетрелационност*
d
 (organic ingrediental 

finomic setrelationality)] (посочени са само някои от тях): 

(1) сетрелифиномика*
d
 (setrelifinomy) [съкратено от и същото като сетре-

лационна финомика*
d
 (setrelational finomy) и като множествено-релационна 

финомика*
d
 (setly-relational finomy)] – общо понятие за разновидностите на 

финомиката
ed

 от гледна точка на органическата ингредиентната финомичес-

ка сетрелационност
d
 (на финомиката, която е съставена от множествени фи-

номически отношения
d
); финомика, съставена от сетрелационни финомически 

предмети
d
; 

(2) бирелифиномика*
d
 (birelifinomy) [съкратено от и същото като бирела-

ционна финомика*
d
 (birelational finomy) и като бинарно-релационна финоми-

ка*
d
 (binarly-relational finomy)] – финомика, съставена от бирелационни фино-

мически предмети
d
; финомика, състояща се от бинарни финомически отноше-

ния
d
; 

(3) симерелифиномика*
d
 (symmerelifinomy) [съкратено от и същото като 

симерелационна финомика*
d
 (symmerelational finomy) и като симетрично-

релационна финомика*
d
 (symmetrically-relational finomy)] – финомика, съста-
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вена от симерелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от 

симетрични финомически отношения
d
; 

(4) асимерелифиномика*
d
 (asymmerelifinomy) [съкратено от и същото като 

асимерелационна финомика*
d
 (asymmerelational finomy) и като асиметрично-

релационна финомика*
d
 (asymmetrically-relational finomy)] – финомика, съста-

вена от асимерелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от 

асиметрични финомически отношения
d
; 

(5) антисимерелифиномика*
d
 (antisymmerelifinomy) [съкратено от и също-

то като антисимерелационна финомика*
d
 (antisymmerelational finomy) и като 

антисиметрично-релационна финомика*
d
 (antisymmetrically-relational finomy)] 

– финомика, съставена от антисимерелационни финомически предмети
d
; фи-

номика, състояща се от антисиметрични финомически отношения
d
; 

(6) рефлерелифиномика*
d
 (reflerelifinomy) [съкратено от и същото като 

рефлерелационна финомика*
d
 (reflerelational finomy) и като рефлексивно-

релационна финомика*
d
 (reflexively-relational finomy)] – финомика, съставена 

от рефлерелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от реф-

лексивни финомически отношения
d
; 

(7) антирефлерелифиномика*
d
 (antireflerelifinomy) [съкратено от и същото 

като антирефлерелационна финомика*
d
 (antireflerelational finomy) и като ан-

тирефлексивно-релационна финомика*
d
 (antireflexively-relational finomy)] – 

финомика, съставена от антирефлерелационни финомически предмети
d
; фи-

номика, състояща се от антирефлексивни финомически отношения
d
; 

(8) транзирелифиномика*
d
 (transirelifinomy) [съкратено от и същото като 

транзирелационна финомика*
d
 (transirelational finomy) и като транзитивно-

релационна финомика*
d
 (transitively-relational finomy)] – финомика, съставена 

от транзирелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от 

транзитивни финомически отношения
d
; 

(9) антитранзирелифиномика*
d
 (antitransirelifinomy) [съкратено от и съ-

щото като антитранзирелационна финомика*
d
 (antitransirelational finomy) и 

като антитранзитивно-релационна финомика*
d
 (antitransitively-relational 

finomy)] – финомика, съставена от антитранзирелационни финомически пред-

мети
d
; финомика, състояща се от антитранзитивни финомически отношени-

я
d
; 

(10) еквирелифиномика*
d
 (equirelifinomy) [съкратено от и същото като ек-

вирелационна финомика*
d
 (equirelational finomy) и като еквивалентностно-

релационна финомика*
d
 (equivalencially-relational finomy)] – финомика, съста-
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вена от еквирелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от 

отношения на финомическа еквивалентност
d
; 

(11) преорелифиномика*
d
 (preorelifinomy) [съкратено от и същото като 

преорелационна финомика*
d
 (preorelational finomy) и като предпорядково-

релационна финомика*
d
 (preordinally-relational finomy)] – финомика, съставена 

от преорелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от отно-

шения на финомически предпорядък
d
; 

(12) жуксрелифиномика*
d
 (juxrelifinomy) [съкратено от и същото като 

жуксрелационна финомика*
d
 (juxrelational finomy) и като съпоставеностно-

релационна финомика*
d
 (juxtapositionalitially-relational finomy)] – финомика, 

съставена от жуксрелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща 

се от отношения на финомическа съпоставеност
d
; 

(13) лайкрелифиномика*
d
 (likerelifinomy) [съкратено от и същото като 

лайкрелационна финомика*
d
 (likerelational finomy) и като сходствено-

релационна финомика*
d
 (likenessly-relational finomy)] – финомика, съставена от 

лайкрелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от отноше-

ния на финомическо сходство
d
; 

(14) ордрелифиномика*
d
 (ordrelifinomy) [съкратено от и същото като ор-

дрелационна финомика*
d
 (ordrelational finomy) и като порядково-релационна 

финомика*
d
 (orderly-relational finomy)] – финомика, съставена от ордрелацион-

ни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от отношения на финоми-

чески порядък
d
; 

(15) дистирелифиномика*
d
 (distirelifinomy) [съкратено от и същото като 

дистирелационна финомика*
d
 (distirelational finomy) и като различностно-

релационна финомика*
d
 (distinctnessly-relational finomy)] – финомика, съставе-

на от дистирелационни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от 

отношения на финомическо различие
d
; 

(16) анарелифиномика*
d
 (anarelifinomy) [съкратено от и същото като ана-

релационна финомика*
d
 (anarelational finomy) и като аналогово-релационна 

финомика*
d
 (analogously-relational finomy)] – финомика, съставена от анарела-

ционни финомически предмети
d
; финомика, състояща се от отношения на фи-

номическа аналогия
d
; 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа сетрелаци-

онност
d
 към понятието за финомически сетрелипредмет (същото като сетре-

лационен финомически предмет) поражда негови разновидности [т.е. според 

първичната ингредиентна финомическа сетрелационност*
d
 (primary 
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ingrediental finomic setrelationality)] (посочени по-долу, но само някои от 

тях). 

(1) Сетрелационен финомически предмет*
d
 (setrelational finomic thing) 

[същото като финомически сетрелипредмет*
d
 (finomic setrelithing), като фи-

номически сетрелитит*
d
 (finomic setrelitite) и като множествено-релационен 

финомически предмет*
d
 (setously-relational finomic thing)] [в т.ч. множестве-

но-релационен финомически обект* (setously-relational finomic object), мно-

жествено-релационна финомическа система* (setously-relational finomic 

system), множествено-релационен финомически ингредиент* (setously-

relational finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на фи-

номическия предмет от гледна точка на първичната ингредиентна финоми-

ческа сетрелационност (по-значима негова разновидност е бирелационният 

финомически предмет
d
, което е същото като бинарното финомическо отно-

шение
d
); той е финомически предмет, представляващ отношение в финомичес-

ко множество, и затова се означава още като множествено финомическо от-

ношение*
d
 (setous finomic relation); той показва наличието на финомическа 

сетрелационност; финомически предмет, конституиран в сетрелифиномиката; 

други избрани разновидности на финомическия сетрелипредмет са 

(а) сетрелационната финомическа система*
d
 (influrelational finomic 

system) [същото като финомическа сетрелисистема*
d
 (finomic influrelisystem)] 

– финомическа система
e
, която е конституирана в сетрелифиномиката и която 

е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна точка 

на системно-първичната ингредиентна финомическа сетрелационност (по-

значима нейна разновидност е бирелационната финомическа система
d
, което 

е същото като системно-бинарно финомическо отношение
d
); представлява 

финомическа система, съставена от отношения на финомическа множестве-

ност; и 

(б) сетрелационният финомическа ингредиент*
d
 (influrelational finomic 

ingredient) [същото като финомически сетрелиингредиент*
d
 (finomic 

influreliingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в сетре-

лифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентно-първичната ингредиентна фино-

мическа сетрелационност (по-значима негова разновидност е бирелационният 

финомически ингредиент
d
, което е същото като ингредиентно-бинарно фино-

мическо отношение
d
); представлява финомически ингредиент, съставен от от-

ношения на финомическа множественост. 
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(2) Бинарно финомическо отношение*
ed

 (binary finomic relation) [същото 

като бирелационен финомически предмет*
d
 (birelational finomic thing), като 

финомически бирелипредмет*
d
 (finomic birelithing), като финомически бирели-

тит*
d
 (finomic birelitite) и като бинарно-релационен финомически предмет*

d
 

(binarly-relational finomic thing)] [в т.ч. бинарно-релационен финомически 

обект* (binarly-relational finomic object), бинарно-релационна финомическа 

система* (binarly-relational finomic system), бинарно-релационен финомичес-

ки ингредиент* (symmetrically-relational finomic ingredient) и т.н.] – финоми-

чески предмет, представляващ множествено финомическо отношение
d
 R от 

подредени двойки (a, b) от елементите на зададено финомическо множество
d
 

A. Ако AAR ×⊆  и ,),( Rba ∈  тогава може да се каже, че елементът a се нами-

ра в бинарно финомическо отношение с елемента b, което се записва още като 

aRb. Бирелационният финомически предмет показва наличието на финомичес-

ка бирелационност; той е финомически предмет, конституиран в бирелифино-

миката. Избрани негови разновидности са 

(а) бирелационната финомическа система*
d
 (birelational finomic system) 

[същото като финомическа бирелисистема*
d
 (finomic birelisystem)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в бирелифиномиката; представлява 

финомическа система, съставена от бинарни финомически отношения; тя е 

частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) бирелационният финомически ингредиент*
d
 (birelational finomic 

ingredient) [същото като финомически бирелиингредиент*
d
 (finomic 

bireliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в бирели-

финомиката; представлява финомически ингредиент, съставен от бинарни фи-

номически отношения; той е частен случай на сетрелационния финомически 

ингредиент. 

(3) Симетрично финомическо отношение*
ed

 (symmetric finomic relation) 

[същото като симерелационен финомически предмет*
d
 (symmerelational 

finomic thing), като финомически симерелипредмет*
d
 (finomic symmerelithing), 

като финомически симерелитит*
d
 (finomic symmerelitite) и като симетрично-

релационен финомически предмет*
d
 (symmetrically-relational finomic thing)] [в 

т.ч. симетрично-релационен финомически обект* (symmetrically-relational 

finomic object), симетрично-релационна финомическа система* 

(symmetrically-relational finomic system), симетрично-релационен финоми-

чески ингредиент* (symmetrically-relational finomic ingredient) и т.н.] (като 

разновидност на бинарното финомическо отношение
ed

) – финомически пред-
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мет, представляващ отношение на финомическа симетрия*
d
 (relation of 

finomic symmetry), специфичното за което е, че не се променя (остава еквива-

лентно на самото себе си, не се променя видът на отношението), ако участни-

ците в него (членовете на финомическото отношение, които са елементи на 

финомическото множество, в което те са включени) си разменят местата. То-

ест ,~ bRaaRb  където aRb означава, че финомическият елемент a се намира в 

определено финомическо отношение R с финомическия елемент b. Това озна-

чава, че финомическото отношение bRa е еквивалентно на aRb или, че 

,bRaaRb →  т.е. че финомическото отношение aRb имплицира отношението bRa 

(вж. финомическа импликация
d
). Разновидности на симетричното финоми-

ческо отношение са антитранзитивното антирефлексивно отношение на фи-

номическа симетрия, отношението на финомическо различие, отношението на 

финомическа аналогия и отношението на финомическа еквивалентност (на 

финомическо подобие). Симерелационният финомически предмет показва на-

личието на финомическа симерелационност; той е финомически предмет, кон-

ституиран в симерелифиномиката. Избрани негови разновидности са 

(а) симерелационната финомическа система*
d
 (symmerelational finomic 

system) [същото като финомическа симерелисистема*
d
 (finomic 

symmerelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в симере-

лифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 

на финомическа симетрия; тя е частен случай на сетрелационната финомичес-

ка система; и 

(б) симерелационният финомически ингредиент*
d
 (symmerelational 

finomic ingredient) [същото като финомически симерелиингредиент*
d
 (finomic 

symmereliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в си-

мерелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от от-

ношения на финомическа симетрия; той е частен случай на сетрелационния 

финомически ингредиент. 

(4) Асиметрично финомическо отношение*
d
 (asymmetric finomic relation) 

[същото като несиметрично финомическо отношение*
d
 (asymmetric finomic 

relation), като асимерелационен финомически предмет*
d
 (asymmerelational 

finomic thing), финомически асимерелипредмет*
d
 (finomic asymmerelithing), 

като финомически асимерелитит*
d
 (finomic asymmerelitite) и като асиметрич-

но-релационен финомически предмет*
d
 (asymmetrically-relational finomic 

thing)] [в т.ч. асиметрично-релационен финомически обект* 

(asymmetrically-relational finomic object), асиметрично-релационна финоми-

ческа система* (asymmetrically-relational finomic system), асиметрично-
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релационен финомически ингредиент* (asymmetrically-relational finomic 

ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) 

– финомически предмет, представляващ отношение на финомическа асимет-

рия*
d
 (relation of finomic asymmetry), специфичното за което е, че е такова фи-

номическо отношение aRb (където a и b са участниците в него (членовете на 

финомическото отношение, които са елементи на финомическото множество, 

в което те са включени), където aRb означава, че финомическият елемент a се 

намира в определено финомическо отношение R с финомическия елемент b, за 

което е неистинно твърдението, че то е симетрично. Това означава, че ако aRb 

е истинно, тогава bRa е неистинно. Асимерелационният финомически предмет 

показва наличието на финомическа асимерелационност; той е финомически 

предмет, конституиран в асимерелифиномиката. Избрани негови разновиднос-

ти са 

(а) асимерелационната финомическа система*
d
 (asymmerelational finomic 

system) [същото като финомическа асимерелисистема*
d
 (finomic 

asymmerelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в асиме-

релифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 

на финомическа асиметрия; тя е частен случай на сетрелационната финоми-

ческа система; и 

(б) асимерелационният финомически ингредиент*
d
 (asymmerelational 

finomic ingredient) [същото като финомически асимерелиингредиент*
d
 (finomic 

asymmereliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в 

асимерелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от 

отношения на финомическа асиметрия; той е частен случай на сетрелационния 

финомически ингредиент. 

(5) Антисиметрично финомическо отношение*
ed

 (antisymmetric finomic 

relation) [същото като антисимерелационен финомически предмет*
d
 

(antisymmerelational finomic thing), като финомически антисимерелипредмет*
d
 

(finomic antisymmerelithing), като финомически антисимерелитит*
d
 (finomic 

antisymmerelitite) и като антисиметрично-релационен финомически предмет*
d
 

(antisymmetrically-relational finomic thing)] [в т.ч. антисиметрично-

релационен финомически обект* (antisymmetrically-relational finomic object), 

антисиметрично-релационна финомическа система* (antisymmetrically-

relational finomic system), антисиметрично-релационен финомически ингре-

диент* (antisymmetrically-relational finomic ingredient) и т.н.] (като разно-

видност на бинарното финомическо отношение
d
) – финомически предмет, 

представляващ отношение на финомическа антисиметрия*
d
 (relation of 
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finomic asymmetry), специфичното за което е, че е такова финомическо отно-

шение aRb (където a и b са участниците в него членовете на финомическото 

отношение, които са елементи на финомическото множество, в което те са 

включени), където aRb означава, че финомическият елемент a се намира в оп-

ределено финомическо отношение R с финомическия елемент b, за което об-

ратното финомическо отношение bRa е невъзможно, т.е. то губи сила при раз-

местване на променливите спрямо знака на отношението. То едновременно е 

транзитивно финомическо отношение
d
 и рефлексивно финомическо отноше-

ние
d
 и не е симетрично финомическо отношение

d
, т.е. е и асиметрично фино-

мическо отношение. Разновидности на антисиметричното финомическо 

отношение са антирефлексивното антисиметрично отношение на финомичес-

ка транзитивност, отношението на финомически порядък и антитранзитивното 

антитранзитивно отношение на финомическа рефлексия. То е финомическо 

обединение
e
 от транзитивната финомическа антисиметрия и рефлексивна фи-

номическа антисиметрия. Антисимерелационният финомически предмет по-

казва наличието на финомическа антисимерелационност; той е финомически 

предмет, конституиран в антисимерелифиномиката. Избрани негови разно-

видности са 

(а) антисимерелационната финомическа система*
d
 (antisymmerelational 

finomic system) [същото като финомическа антисимерелисистема*
d
 (finomic 

antisymmerelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в анти-

симерелифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отно-

шения на финомическа антисиметрия; тя е частен случай на сетрелационната 

финомическа система; и 

(б) антисимерелационният финомически ингредиент*
d
 

(antisymmerelational finomic ingredient) [същото като финомически антисиме-

релиингредиент*
d
 (finomic antisymmereliingredient)] – финомически ингреди-

ент
d
, който е конституиран в антисимерелифиномиката; представлява фино-

мически ингредиент, съставен от отношения на финомическа антисиметрия; 

той е частен случай на сетрелационния финомически ингредиент. 

(6) Рефлексивно финомическо отношение*
d
 (reflexive finomic relation) 

[същото като възвратно финомическо отношение*
d
 (reflexive finomic relation), 

като рефлерелационен финомически предмет*
d
 (reflerelational finomic thing), 

финомически рефлерелипредмет*
d
 (finomic reflerelithing), като финомически 

рефлерелитит*
d
 (finomic reflerelitite) и като рефлексивно-релационен финоми-

чески предмет*
d
 (reflexively-relational finomic thing)] [в т.ч. рефлексивно-

релационен финомически обект* (reflexively-relational finomic object), реф-
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лексивно-релационна финомическа система* (reflexively-relational finomic 

system), рефлексивно-релационен финомически ингредиент* (reflexively-

relational finomic ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финоми-

ческо отношение
d
) – финомически предмет, представляващ отношение на фи-

номическа рефлексия*
d
 (relation of finomic reflection), специфичното за което е, 

че финомическото отношение в даденофиномическо множество е безразлично 

към самото себе си, т.е. то е възвратно финомическо отношение. Разно-

видности на рефлексивното финомическо отношение са антитранзитивно-

то антисиметрично отношение на финомическа рефлексия, отношението на 

финомическо порядък, отношението на финомическа аналогия и отношението 

на финомическа еквивалентност (на финомическо подобие). Рефлерелацион-

ният финомически предмет показва наличието на финомическа рефлерелаци-

онност; той е финомически предмет, конституиран в рефлерелифиномиката. 

Избрани негови разновидности са 

(а) рефлерелационната финомическа система*
d
 (reflerelational finomic 

system) [същото като финомическа рефлерелисистема*
d
 (finomic 

reflerelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в рефлерели-

финомиката; представлява финомическа система, съставена от отношения на 

финомическа рефлексия; тя е частен случай на сетрелационната финомическа 

система; и 

(б) рефлерелационният финомически ингредиент*
d
 (reflerelational finomic 

ingredient) [същото като финомически рефлерелиингредиент*
d
 (finomic 

reflereliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в рефле-

релифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отноше-

ния на финомическа рефлексия; той е частен случай на сетрелационния фино-

мически ингредиент. 

(7) Антирефлексивно финомическо отношение*
d
 (antireflexive finomic 

relation) [същото като антивъзвратно финомическо отношение*
d
 (antireflexive 

finomic relation), като антирефлерелационен финомически предмет*
d
 (antire-

flerelational finomic thing), финомически антирефлерелипредмет*
d
 (finomic 

antireflerelithing), като финомически антирефлерелитит*
d
 (finomic 

antireflerelitite) и като антирефлексивно-релационен финомически предмет*
d
 

(antireflexively-relational finomic thing)] [в т.ч. антирефлексивно-релационен 

финомически обект* (antireflexively-relational finomic object), антирефлксив-

но-релационна финомическа система* (antireflexively-relational finomic 

system), антирефлексивно-релационен финомически ингредиент* 

(antireflexively-relational finomic ingredient) и т.н.] (като разновидност на би-
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нарното финомическо отношение
d
) – финомически предмет, представляващ 

отношение на финомическа антирефлексия*
d
 (relation of finomic reflection), 

специфичното за което е, че едновременно е транзитивно финомическо от-

ношение
d
 и симетрично финомическо отношение

d
 и не е рефлексивно фино-

мическо отношение
d
, т.е. е и арефлексивно финомическо отношение. Разно-

видности на антирефлексивното финомическо отношение са антирефлек-

сивното антисиметрично отношение на финомическа транзитивност, отноше-

нието на финомическо различие и антитранзитивното антирефлексивно отно-

шение на финомическа симетрия. То е финомическо обединение от транзитив-

ната финомическа антирефлексия и симетричната финомическа антирефлек-

сия. Антирефлерелационният финомически предмет показва наличието на фи-

номическа антирефлерелационност; той е финомически предмет, конституи-

ран в антирефлерелифиномиката. Избрани негови разновидности са 

(а) антирефлерелационната финомическа система*
d
 (antireflerelational 

finomic system) [същото като финомическа антирефлерелисистема*
d
 (finomic 

antireflerelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в анти-

рефлерелифиномиката; представлява финомическа система, съставена от от-

ношения на финомическа антирефлексия; тя е частен случай на сетрелацион-

ната финомическа система; и 

(б) антирефлерелационният финомически ингредиент*
d
 (antireflerelational 

finomic ingredient) [същото като финомически антирефлерелиингредиент*
d
 

(finomic antireflereliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конститу-

иран в рефлерелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съста-

вен от отношения на финомическа рефлексия; той е частен случай на сетрела-

ционния финомически ингредиент. 

(8) Транзитивно финомическо отношение*
d
 (transitive finomic relation) 

[същото като транзирелационен финомически предмет*
d
 (transirelational 

finomic thing), като финомически транзирелипредмет*
d
 (finomic 

transirelithing), като финомически транзирелитит*
d
 (finomic transirelitite) и ка-

то транзитивно-релационен финомически предмет*
d
 (transitively-relational 

finomic thing)] [в т.ч. транзитивно-релационен финомически обект* 

(transitively-relational finomic object), транзитивно-релационна финомическа 

система* (transitively-relational finomic system), транзитивно-релационен 

финомически ингредиент* (transitively-relational finomic ingredient) и т.н.] 

(като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) – финомически 

предмет, представляващ отношение на финомическа транзитивност*
d
 

(relation of finomic transitivity), специфичното за което е, че финомическото от-
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ношение R в дадено финомическо множество A, при което за кои да е 

Acba ∈,,  от условията aRb и bRc произтича, че aRc. Разновидности на тран-

зитивното финомическо отношение са антирефлексивното антисиметрично 

отношение на финомическа транзитивност, отношението на финомическо по-

рядък, отношението на финомическо различие и отношението на финомическа 

еквивалентност (на финомическо подобие). Транзирелационният финомически 

предмет показва наличието на финомическа транзирелационност; той е фино-

мически предмет, конституиран в транзирелифиномиката. Избрани негови 

разновидности са 

(а) транзирелационната финомическа система*
d
 (transirelational finomic 

system) [същото като финомическа транзирелисистема*
d
 (finomic 

transirelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в транзире-

лифиномиката; представлява финомическа система, съставена от отношения 

на финомическа транзитивност; тя е частен случай на сетрелационната фино-

мическа система; и 

(б) транзирелационният финомически ингредиент*
d
 (transirelational 

finomic ingredient) [същото като финомически транзирелиингредиент*
d
 

(finomic transireliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституи-

ран в транзирелифиномиката; представлява финомически ингредиент, съста-

вен от отношения на финомическа транзитивност; той е частен случай на сет-

релационния финомически ингредиент. 

(9) Антитранзитивно финомическо отношение*
d
 (antitransitive finomic 

relation) [същото като антитранзирелационен финомически предмет*
d
 

(antitransirelational finomic thing), като финомически антитранзирелип-

редмет*
d
 (finomic antitransirelithing), като финомически антитранзирели-

тит*
d
 (finomic antitransirelitite) и като антитранзитивно-релационен финоми-

чески предмет*
d
 (antitransitively-relational finomic thing)] [в т.ч. антитранзи-

тивно-релационен финомически обект* (antitransitively-relational finomic 

object), антитранзитивно-релационна финомическа система* 

(antitransitively-relational finomic system), антитранзитивно-релационен фи-

номически ингредиент* (antitransitively-relational finomic ingredient) и т.н.] 

(като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) – финомически 

предмет, представляващ отношение на финомическа антитранзитивност*
d
 

(relation of finomic transitivity), специфичното за което е, че едновременно е 

рефлексивно финомическо отношение
d
 и симетрично икомическо отношение

d
 

и не е транзитивно финомическо отношение
d
, т.е. е и атранзитивно финоми-

ческо отношение. Разновидности на антитранзитивното финомическо 
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отношение са антитранзитивното антисиметрично отношение на финомичес-

ка рефлексия, отношението на финомическа аналогия и антитранзитивното 

антирефлексивно отношение на финомическа симетрия. То е финомическо 

обединение
d
 от рефлексивната финомическа антитранзитивност и симет-

ричната финомическа антитранзитивност. Антитранзирелационният фино-

мически предмет показва наличието на финомическа антитранзирелационност; 

той е финомически предмет, конституиран в антитранзирелифиномиката. Изб-

рани негови разновидности са: 

(а) антитранзирелационната финомическа система*
d
 (antitransirelational 

finomic system) [същото като финомическа антитранзирелисистема*
d
 (finomic 

antitransirelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в антит-

ранзирелифиномиката; представлява финомическа система, съставена от от-

ношения на финомическа антитранзитивност; тя е частен случай на сетрелаци-

онната финомическа система; и 

(б) антитранзирелационният финомически ингредиент*
d
 

(antitransirelational finomic ingredient) [същото като финомически антитранзи-

релиингредиент*
d
 (finomic antitransireliingredient)] – финомически ингредиент

d
, 

който е конституиран в антитранзирелифиномиката; представлява финомичес-

ки ингредиент, съставен от отношения на финомическа антитранзитивност; 

той е частен случай на сетрелационния финомически ингредиент. 

(10) Отношение на финомическа еквиваленстност*
d
 (relation of finomic 

equivalence) [същото като отношение на финомическо подобие*
d
 (relation of 

finomic similarity), като еквивалентностно финомическо отношение*
d
 

(equivalencial finomic relation), като еквирелационен финомически предмет*
d
 

(equirelational finomic thing), като финомически еквирелипредмет*
d
 (finomic 

equirelithing), като финомически еквирелитит*
d
 (finomic equirelitite) и като ек-

вивалентностно-релационен финомически предмет*
d
 (equivalencially-relational 

finomic thing)] [в т.ч. еквивалентностно-релационен финомически обект* 

(equivalencially-relational finomic object), еквивалентностно-релационна фи-

номическа система* (equivalencially-relational finomic system), еквивалент-

ностно-релационен финомически ингредиент* (equivalencially-relational 

finomic ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо от-

ношение
d
) – финомически предмет, представляващ бинарно финомическо от-

ношение
d
 AAR ×⊆  в финомическо множество

d
 A, което едновременно е реф-

лексивно финомическо отношение
d
 (т.е. aRa), симетрично финомическо от-

ношение
d
 (т.е. bRaaRb⇒ ) и транзитивно финомическо отношение

d
 (т.е. 

aRcbRcaRb ⇒∧ ). То е финомически сечение
d
 на отношенията на финомичес-
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ки предпорядък, финомическо сходство и финомическа съпоставимост. Екви-

релационният финомически предмет показва наличието на финомическа екви-

релационност; той е финомически предмет, конституиран в еквирелифиноми-

ката. Избрани негови разновидности са 

(а) еквирелационната финомическа система*
d
 (equirelational finomic 

system) [същото като финомическа еквирелисистема*
d
 (finomic equirelisystem)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в еквирелифиномиката; пред-

ставлява финомическа система, съставена от отношения на финомическа екви-

валентност; тя е частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) еквирелационният финомически ингредиент*
d
 (equirelational finomic 

ingredient) [същото като финомически еквирелиингредиент*
d
 (finomic 

equireliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в екви-

релифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отноше-

ния на финомическа еквивалентност; той е частен случай на сетрелационния 

финомически ингредиент. 

(11) Отношение на финомически предпорядък*
d
 (relation of finomic 

preorder) [същото като отношение на финомическа подреденост*
d
 (relation of 

finomic arrangement), като предпорядково финомическо отношение*
d
 

(preordinal finomic relation), като преорелационен финомически предмет*
d
 

(preorelational finomic thing), като финомически преорелипредмет*
d
 (finomic 

preorelithing), като финомически преорелитит*
d
 (finomic preorelitite) и като 

предпорядково-релационен финомически предмет*
d
 (preordinally-relational 

finomic thing)] [в т.ч. предпорядково-релационен финомически обект* 

(preordinally-relational finomic object), предпорядково-релационна финомичес-

ка система* (preordinally-relational finomic system), предпорядково-

релационен финомически ингредиент* (preordinally-relational finomic 

ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) 

– финомически предмет, представляващ бинарно финомическо отношение, 

което едновременно е рефлексивно финомическо отношение
d
 и транзитивно 

финомическо отношение
d
. То е финомическо обединение

e
 на отношенията на 

финомически порядък и финомическа еквивалентност (финомическо подобие), 

които са негови разновидности. Преорелационният финомически предмет по-

казва наличието на финомическа преорелационност; той е финомически пред-

мет, конституиран в преорелифиномиката. Избрани негови разновидности са 

(а) преорелационната финомическа система*
d
 (preorelational finomic 

system) [същото като финомическа преорелисистема*
d
 (finomic 

preorelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в преорели-
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финомиката; представлява финомическа система, съставена от отношения на 

финомически предпорядък; тя е частен случай на сетрелационната финоми-

ческа система; и 

(б) преорелационният финомически ингредиент*
d
 (preorelational finomic 

ingredient) [същото като финомически преорелиингредиент*
d
 (finomic 

preoreliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в прео-

релифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отноше-

ния на финомически предпорядък; той е частен случай на сетрелационния фи-

номически ингредиент. 

(12) Отношение на финомическа съпоставеност*
d
 (relation of finomic 

juxtapositionality) [същото като съпоставеностно финомическо отношение*
d
 

(juxtapositionalitial finomic relation), като жуксрелационен финомически пред-

мет*
d
 (juxrelational finomic thing), като финомически жуксрелипредмет*

d
 

(finomic juxrelithing), като финомически жуксрелитит*
d
 (finomic juxrelitite) и 

като съпоставеностно-релационен финомически предмет*
d
 

(juxtapositionalitially-relational finomic thing)] [в т.ч. съпоставеностно-

релационен финомически обект* (juxtapositionalitially-relational finomic 

object), съпоставеностно-релационна финомическа система* 

(juxtapositionalitially-relational finomic system), съпоставеностно-релационен 

финомически ингредиент* (juxtapositionalitially-relational finomic ingredient) и 

т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) – финоми-

чески предмет, представляващ бинарно финомическо отношение, което еднов-

ременно е симетрично финомическо отношение
d
 и транзитивно финомическо 

отношение
d
. То е финомическо обединение

d
 на отношенията на финомическо 

различие и финомическа еквивалентност (финомическо подобие), които са не-

гови разновидности. Жуксрелационният финомически предмет показва нали-

чието на финомическа жуксрелационност; той е финомически предмет, конс-

титуиран в жуксрелифиномиката. Избрани негови разновидности са 

(а) жуксрелационната финомическа система*
d
 (juxrelational finomic 

system) [същото като финомическа жуксрелисистема*
d
 (finomic juxrelisystem)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в жуксрелифиномиката; 

представлява финомическа система, съставена от отношения на финомическа 

съпоставеност; тя е частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) жуксрелационният финомически ингредиент*
d
 (juxrelational finomic 

ingredient) [същото като финомически жуксрелиингредиент*
d
 (finomic 

juxreliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в жуксре-

лифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отношения 
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на финомическа съпоставеност; той е частен случай на сетрелационния фино-

мически ингредиент. 

(13) Отношение на финомическо сходство*
d
 (relation of finomic likeness) 

[същото като сходствено финомическо отношение*
d
 (likeness finomic relation), 

като лайкрелационен финомически предмет*
d
 (likerelational finomic thing), като 

финомически лайкрелипредмет*
d
 (finomic likerelithing), като финомически 

лайкрелитит*
d
 (finomic likerelitite) и като сходствено-релационен финомичес-

ки предмет*
d
 (likenessly-relational finomic thing)] [в т.ч. сходствено-

релационен финомически обект* (likenessly-relational finomic object), сходс-

твено-релационна финомическа система* (likenessly-relational finomic 

system), сходствено-релационен финомически ингредиент* (likenessly-

relational finomic ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финоми-

ческо отношение
d
) – финомически предмет, представляващ бинарно финоми-

ческо отношение, което едновременно е симетрично финомическо отношени-

е
d
 и рефлексивно финомическо отношение

d
. То е финомическо обединение

e
 на 

отношенията на финомическа аналогия и финомическа еквивалентност (фино-

мическо подобие), които са негови разновидности. Лайкрелационният фино-

мически предмет показва наличието на финомическа лайкрелационност; той е 

финомически предмет, конституиран в лайкрелифиномиката. Избрани негови 

разновидности са 

(а) лайкрелационната финомическа система*
d
 (likerelational finomic 

system) [същото като финомическа лайкрелисистема*
d
 (finomic likerelisystem)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в лайкрелифиномиката; пред-

ставлява финомическа система, съставена от отношения на финомическо 

сходство; тя е частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) лайкрелационният финомически ингредиент*
d
 (likerelational finomic 

ingredient) [същото като финомически лайкрелиингредиент*
d
 (finomic 

likereliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в лайкре-

лифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отношения 

на финомическо сходство; той е частен случай на сетрелационния финомичес-

ки ингредиент. 

(14) Отношение на финомическа порядък*
d
 (relation of finomic order) [съ-

щото като порядково финомическо отношение*
d
 (ordinal finomic relation), като 

ордрелационен финомически предмет*
d
 (ordrelational finomic thing), като фи-

номически ордрелипредмет*
d
 (finomic ordrelithing), като финомически ордре-

литит*
d
 (finomic ordrelitite) и като порядково-релационен финомически пред-

мет*
d
 (orderly-relational finomic thing)] [в т.ч. порядково-релационен финоми-
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чески обект* (likenessly-relational finomic object), порядково-релационна фи-

номическа система* (orderly-relational finomic system), порядково-

релационен финомически ингредиент* (orderly-relational finomic ingredient) и 

т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) – финоми-

чески предмет, представляващ бинарно финомическо отношение, което еднов-

ременно е рефлексивно финомическо отношение
d
, транзитивно финомическо 

отношение
d
 и антисиметрично финомическо отношение

d
. Ордрелационният 

финомически предмет показва наличието на финомическа ордрелационност; 

той е финомически предмет, конституиран в ордрелифиномиката. Избрани не-

гови разновидности са 

(а) ордрелационната финомическа система*
d
 (ordrelational finomic 

system) [същото като финомическа ордрелисистема*
d
 (finomic ordrelisystem)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в ордрелифиномиката; предс-

тавлява финомическа система, съставена от отношения на финомически поря-

дък; тя е частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) ордрелационният финомически ингредиент*
d
 (ordrelational finomic 

ingredient) [същото като финомически ордрелиингредиент*
d
 (finomic 

ordreliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ордре-

лифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отношения 

на финомически порядък; той е частен случай на сетрелационния финомичес-

ки ингредиент. 

(15) Отношение на финомическо различие*
d
 (relation of finomic distinction) 

[същото като различностно финомическо отношение*
d
 (distinctnessal finomic 

relation), като дистирелационен финомически предмет*
d
 (distirelational finomic 

thing), като финомически дистирелипредмет*
d
 (finomic distirelithing), като фи-

номически дистирелитит*
d
 (finomic distirelitite) и като различностно-

релационен финомически предмет*
d
 (distinctnessly-relational finomic thing)] [в 

т.ч. различностно-релационен финомически обект* (distinctnessly-relational 

finomic object), различностно-релационна финомическа система* 

(distinctnessly-relational finomic system), различностно-релационен финоми-

чески ингредиент* (distinctnessly-relational finomic ingredient) и т.н.] (като 

разновидност на бинарното финомическо отношение
d
) – финомически пред-

мет, представляващ бинарно финомическо отношение, което едновременно е 

симетрично финомическо отношение
d
, транзитивно финомическо отношени-

е
d
 и антирефлексивно финомическо отношение

d
. Дистирелационният фино-

мически предмет показва наличието на финомическа дистирелационност; той 
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е финомически предмет, конституиран в дистирелифиномиката. Избрани него-

ви разновидности са 

(а) дистирелационната финомическа система*
d
 (distirelational finomic 

system) [същото като финомическа дистирелисистема*
d
 (finomic 

distirelisystem)] – финомическа система
d
, която е конституирана в дистирели-

финомиката; представлява финомическа система, съставена от отношения на 

финомическо различие; тя е частен случай на сетрелационната финомическа 

система; и 

(б) дистирелационният финомически ингредиент*
d
 (distirelational finomic 

ingredient) [същото като финомически дистирелиингредиент*
d
 (finomic 

distireliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в дисти-

релифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отноше-

ния на финомическо различие; той е частен случай на сетрелационния фино-

мически ингредиент. 

(16) Отношение на финомическа аналогия*
d
 (relation of finomic analogy) 

[същото като аналогово финомическо отношение*
d
 (analogous finomic relation), 

като анарелационен финомически предмет*
d
 (anarelational finomic thing), като 

финомически анарелипредмет*
d
 (finomic anarelithing), като финомически ана-

релитит*
d
 (finomic anarelitite) и като аналогово-релационен финомически 

предмет*
d
 (analogously-relational finomic thing)] [в т.ч. аналогово-релационен 

финомически обект* (analogously-relational finomic object), аналогово-

релационна финомическа система* (analogously-relational finomic system), 

аналогово-релационен финомически ингредиент* (analogously-relational 

finomic ingredient) и т.н.] (като разновидност на бинарното финомическо от-

ношение
d
) – финомически предмет, представляващ бинарно финомическо от-

ношение, което едновременно е симетрично финомическо отношение
d
, реф-

лексивно финомическо отношение
d
 и антитранзитивно финомическо отно-

шение
d
. Анарелационният финомически предмет показва наличието на фино-

мическа анарелационност; той е финомически предмет, конституиран в анаре-

лифиномиката. Избрани негови разновидности са 

(а) анарелационната финомическа система*
d
 (anarelational finomic 

system) [същото като финомическа анарелисистема*
d
 (finomic anarelisystem)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в анарелифиномиката; предс-

тавлява финомическа система, съставена от отношения на финомическа анало-

гия; тя е частен случай на сетрелационната финомическа система; и 

(б) анарелационният финомически ингредиент*
d
 (anarelational finomic 

ingredient) [същото като финомически анарелиингредиент*
d
 (finomic 
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anareliingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в анаре-

лифиномиката; представлява финомически ингредиент, съставен от отношения 

на финомическа аналогия; той е частен случай на сетрелационния финомичес-

ки ингредиент. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа сетре-

лационност
d
 към понятието за финомическа сетрелационност (същото като 

множествена финомическа релационност) поражда следните негови разно-

видности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа сетрела-

ционност*
d
 (functional ingrediental finomic setrelationality)] (посочени са само 

някои от тях): 

(1) финомическа сетрелационност*
d
 (finomic setrelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е сетрелационен финомически 

предмет (да е множествено финомическо отношение
d
); представлява общо 

понятие за разновидностите финомическата сетрелационност от гледна точка 

на функционалната ингредиентна финомическа сетрелационност; 

(2) финомическа бирелационност*
d
 (finomic birelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е бирелационен финомически пред-

мет (да е бинарно финомическо отношение
d
); 

(3) финомическа симерелационност*
d
 (finomic symmerelationality) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е симерелационен финомичес-

ки предмет (да е симетрично финомическо отношение
d
 или още отношение на 

финомическа симетрия
d
); 

(4) финомическа асимерелационност*
d
 (finomic asymmerelationality) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е асимерелационен финоми-

чески предмет (да е асиметрично финомическо отношение
d
 или още отноше-

ние на финомическа асиметрия
d
); 

(5) финомическа антисимерелационност*
d
 (finomic antisymme-

relationality) – състояние (положение) на финомическия предмет да е антиси-

мерелационен финомически предмет (да е антисиметрично финомическо от-

ношение
d
 или още отношение на финомическа антисиметрия

d
); 

(6) финомическа рефлерелационност*
d
 (finomic reflerelationality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е рефлерелационен финомичес-

ки предмет (да е рефлексивно финомическо отношение
d
 или още отношение 

на финомическа рефлексия
d
); 

(7) финомическа антирефлерелационност*
d
 (finomic antireflerelationality) 

– състояние (положение) на финомическия предмет да е антирефлерелационен 
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финомически предмет (да е антирефлексивно финомическо отношение
d
 или 

още отношение на финомическаанти рефлексия
d
); 

(8) финомическа транзирелационност*
d
 (finomic transirelationality) – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е транзирелационен фино-

мически предмет (да е транзитивно финомическо отношение
d
 или още отно-

шение на финомическа транзитивност
d
); 

(9) финомическа антитранзирелационност*
d
 (finomic antitransi-

relationality) – състояние (положение) на финомическия предмет да е антитран-

зирелационен финомически предмет (да е антитранзитивно финомическо 

отношение
d
 или още отношение на финомическа антитранзитивност

d
); 

(10) финомическа еквирелационност*
d
 (finomic equirelationality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е еквирелационен финомически 

предмет (да е еквивалентностно финомическо отношение
d
 или още отноше-

ние на финомическа еквивалентност
d
); 

(11) финомическа преорелационност*
d
 (finomic preorelationality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е преорелационен финомически 

предмет (да е предпорядково финомическо отношение
d
 или още отношение на 

финомически предпорядък
d
); 

(12) финомическа жуксрелационност*
d
 (finomic juxrelationality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е жуксрелационен финомически 

предмет (да е съпоставеностно финомическо отношение
d
 или още отношение 

на финомическа съпоставеност
d
); 

(13) финомическа лайкрелационност*
d
 (finomic likerelationality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е лайкрелационен финомически 

предмет (да е сходствено финомическо отношение
d
 или още отношение на 

финомическо сходство
d
); 

(14) финомическа ордрелационност*
d
 (finomic ordrelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е ордрелационен финомически 

предмет (да е порядково финомическо отношение
d
 или още отношение на фи-

номически порядък
d
); 

(15) финомическа дистирелационност*
d
 (finomic distirelationality) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е дистирелационен финоми-

чески предмет (да е различностно финомическо отношение
d
 или още отноше-

ние на финомическо различие
d
); 

(16) финомическа анарелационност*
d
 (finomic anarelationality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е анарелационен финомически 
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предмет (да е аналогово финомическо отношение
d
 или още отношение на фи-

номическа аналогия
d
). 
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6. Ингредиентна финомическа дедуктивност 

Ингредиентната финомическа дедуктивност*
d
 (ingrediental finomic 

deductiveness) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. и фи-

номическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингреди-

енти
d
) се класифицират според мястото, което заемат при прехода от абстрак-

тното към конкретното в финомическото изследване и в финомическото уп-

равление. Тяхното съподреждане обаче е относително, тъй като зависи от су-

бекта, който прави финомическото изследване или извършва финомическото 

управление. Ингредиентната финомическа дедуктивност е разновидност на 

ингредиентната финомическа приоритетност
d
 и е частен случай на ингреди-

ентната субномическа дедуктивност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа дедук-

тивност
d
 към понятието за дедуктфиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа дедуктив-

ност*
d
 (organic ingrediental finomic deductiveness)] (посочени са някои от тях): 

(1) дедуктфиномика*
d
 (deductfinomy) [съкратено от и същото като дедук-

тивностна финомика*
d
 (deductiveness finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
d
 от гледна точка на ингредиентната финомическа 

дедуктивност
d
 (т.е. общо понятие за резофиномиката, сенсифиномиката, резо-

сенсифиномиката и елафиномиката); финомика, съставена от дедуктивностни 

финомически предмети
d
; 

(2) резофиномика*
d
 (resofinomy) [съкратено от и същото като разрешава-

ща финомика*
d
 (resolving finomy)] – общо понятие за разновидностите на ре-

зофиномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща финомическа 

способност
d
 (към които се числят тенфиномиката и ексофиномиката); фино-

мика
e
, съставена от финомически резопредмети

d
; 

(3) сенсифиномика*
d
 (sensifinomy) [съкратено от и същото като сенситив-

ностна финомика*
d
 (sensitivitical finomy)] – общо понятие за разновидностите 

на сенсифиномиката от гледна точка на ингредиентната структурна финоми-

ческа чувствителност
d
 (към които се числят фундфиномиката и конструфи-

номиката); финомика
d
, съставена от финомически сенсипредмети

d
; 

(4) резосенсифиномика*
d
 (resosensifinomy) [съкратено от и същото като 

резосенситивностна финомика*
d
 (resosensitivitical finomy) – финомика

ed
, която 

едновременно е резофиномика
d
 и сенсифиномика

d
; общо понятие за разно-
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видностите на резосенсифиномиката от гледна точка на органическата ингре-

диентна финомическа резосенситивност
d
; финомика

e
, съставена от финоми-

чески резосенсипредмети
d
; 

(5) елафиномика*
d
 (elafinomy) [съкратено от и същото като разработена 

финомика*
d
 (elaborated finomy)] – общо понятие за разновидностите на елафи-

номиката от гледна точка на ингредиентната финомическа разработеност
d
 

(към които се числят терефиномиката и аплифиномиката); финомика
ed

, съста-

вена от финомически елапредмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа дедуктив-

ност
d
 към понятието за финомически дедуктпредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа дедуктив-

ност*
d
 (primary ingrediental finomic deductiveness)] (посочени са някои от тях): 

(1) Финомически дедуктпредмет*
d
 (finomic deductthing) [съкратено от и 

същото като дедуктивностен финомически предмет*
d
 (deductiveness finomic 

thing) и същото като финомически дедукттит*
d
 (finomic deducttite)] [в т.ч. де-

дуктивностен финомически обект* (deductiveness finomic object), дедук-

тивностна финомическа система* (deductiveness finomic system), дедук-

тивностен финомически ингредиент* (deductiveness finomic ingredient) и 

т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия предмет
e
 от гледна 

точка на ингредиентната финомическа дедуктивност
d
 (т.е. общо понятие за 

финомическия резопредмет, финомическия сенсипредмет, финомическия ре-

зосенсипредмет и финомическия елапредмет); финомически предмет, консти-

туиран в дедуктфиномиката. Той показва наличието на финомическа дедук-

тивност. Други избрани разновидности на финомическия дедуктпредмет са 

(а) финомическата дедуктсистема*
d
 (finomic resosystem) [съкратено от и 

същото като дедуктивностна финомическа система*
d
 (deductiveness finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в дедуктфиномиката; 

общо понятие за финомическата резосистема, финомическата сенсисистема, 

финомическата резосенсисистема и финомическата еласистема; и 

(б) финомическият дедуктингредиент*
d
 (finomic resoingredient) [съкрате-

но от и същото като дедуктивностен финомически ингредиент*
d
 

(deductiveness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в дедуктфиномиката; общо понятие за финомическия резоингредиент, 

финомическия сенсиингредиент, финомическия резосенсиингредиент и фино-

мическия елаингредиент. 

274



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

275 

(2) Финомически резопредмет*
d
 (finomic resothing) [съкратено от и също-

то като разрешаващ финомически предмет*
d
 (resolving finomic thing) и като 

разделителен финомически предмет*
d
 (resolving finomic thing), както и като 

финомически резотит*
d
 (finomic resotite)] [в т.ч. разрешаващ финомически 

обект* (resolving finomic object), разрешаваща финомическа система* 

(resolving finomic system), разрешаващ финомически ингредиент* (resolving 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който обобщава разграни-

чаването на финомическите предмети на принципиални и изразяващо-

операционализирани; финомически предмет, конституиран в резофиномиката; 

общо понятие за разновидностите на разрешаващия финомически предмет от 

гледна точка на ингредиентната разрешаваща финомическа способност
d
 (към 

които се числят финомическиат тенпредмет и финомическиат ексопредмет). 

Той показва наличието на финомическа разрешителност (финомическа разде-

лителност). Други избрани разновидности на финомическия резопредмет са 

(а) финомическата резосистема*
d
 (finomic resosystem) [съкратено от и 

същото като разрешаваща финомическа система*
d
 (resolving finomic system) и 

като разделителна финомическа система*
d
 (resolving finomic system)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана в резофиномиката; общо понятие за 

финомическата тенсистема и финомическата ексосистема; и 

(б) финомическият резоингредиент*
d
 (finomic resoingredient) [съкратено 

от и същото като разрешаващ финомически ингредиент*
d
 (resolving finomic 

ingredient) и като разделителен финомически ингредиент*
d
 (resolving finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в резофиноми-

ката; общо понятие за финомическия тенингредиент и финомическия ексоинг-

редиент. 

(3) Финомическият сенсипредмет*
d
 (finomic sensithing) [съкратено от и 

същото като сенситивностен финомически предмет*
d
 (sensitivitical finomic 

thing) и същото като финомически сенситит*
d
 (finomic sensitite)] [в т.ч. сен-

ситивностен финомически обект* (sensitivitical finomic object), сенситив-

ностна финомическа система* (sensitivitical finomic system), сенситивнос-

тен финомически ингредиент* (sensitivitical finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет
d
, който обобщава разграничаването на финомическите 

предмети на фундаментални и конструктивни; финомически предмет, консти-

туиран в сенсифиномиката; общо понятие за разновидностите на сенситивнос-

тния финомически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна 

финомическа чувствителност
d
 (към които се числят фундаменталният фино-

мически предмет и конструктивният финомически предмет). Той показва на-
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личието на структурна финомическа чувствителност. Други избрани разно-

видности на финомическия сенсипредмет са 

(а) финомическата сенсисистема*
d
 (finomic sensisystem) [съкратено от и 

същото като сенситивностна финомическа система*
d
 (sensitivitical finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в сенсифиномиката; 

общо понятие за фундаменталната финомическа система и конструктивната 

финомическата система; и 

(б) финомическият сенсиингредиент*
d
 (finomic sensiingredient) [съкратено 

от и същото като сенситивностен финомически ингредиент*
d
 (sensitivitical 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сен-

сифиномиката; общо понятие за фундаменталния финомически ингредиент и 

конструктивния финомическати ингредиент. 

(4) Финомически резосенсипредмет*
d
 (finomic resosensithing) [съкратено 

от и същото като резосенситивностен финомически предмет*
d
 

(resosensitivitical finomic thing) и същото като финомически резосенситит*
d
 

(finomic resosensitite)] [в т.ч. резосенситивностен финомически обект* 

(resosensitivitical finomic object), резосенситивностна финомическа систе-

ма* (resosensitivitical finomic system), резосенситивностен финомически ин-

гредиент* (resosensitivitical finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет
d
, конституиран в резосенсифиномиката; общо понятие за разновидности-

те на финомическия резосенсипредмет от гледна точка на ингредиентната 

финомическа резосенситивност
d
. Той показва наличието на финомическа ре-

зосенситивност. Други избрани разновидности на финомическия резосенсип-

редмет са 

(а) финомическата резосенсисистема*
d
 (finomic resosensisystem) [съкра-

тено от и същото като резосенситивностна финомическа система*
d
 

(resosensitivitical finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституи-

рана в резосенсифиномиката; общо понятие за разновидностите на финоми-

ческата резосенсисистема от гледна точка на ингредиентната финомическа 

резосенситивност
d
; и 

(б) финомическият резосенсиингредиент*
d
 (finomic resosensiingredient) 

[съкратено от и същото като резосенситивностен финомически ингредиент*
d
 

(resosensitivitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конс-

титуиран в резосенсифиномиката; общо понятие за разновидностите на фино-

мическия резосенсиингредиент от гледна точка на ингредиентната финоми-

ческа резосенситивност
d
. 
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(5) Финомически елапредмет*
d
 (finomic elathing) [съкратено от и същото 

като разработен финомически предмет*
d
 (elaborated finomic thing) (буквално 

рарзаботеностен финомически предмет) и същото като финомически ела-

тит*
d
 (finomic elatite)] [в т.ч. разработен финомически обект* (elaborated 

finomic object), разработена финомическа система* (elaborated finomic 

system), разработен финомически ингредиент* (elaborated finomic ingredient) 

и т.н.] – финомически предмет
d
, който обобщава разграничаването на фино-

мическите предмети на теоретични и приложни; финомически предмет, конс-

титуиран в елафиномиката; общо понятие за разновидностите на разработения 

финомически предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа раз-

работеност
d
 (към които се числят теоретичният финомически предмет и при-

ложният финомически предмет). Той показва наличието на финомическа раз-

работеност. Други избрани разновидности на финомическия елапредмет са 

(а) финомическата еласисистема*
d
 (finomic elasystem) [съкратено от и 

същото като разработена финомическа система*
d
 (elaborated finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в елафиномиката; общо поня-

тие за теоретичната финомическа система и апликтивната финомическата сис-

тема; и 

(б) финомическият елаингредиент*
d
 (finomic elaingredient) [съкратено от 

и същото като разработен финомически ингредиент*
d
 (elaborated finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в елафиномика-

та; общо понятие за е за теоретичния финомически ингредиент и апликтивния 

финомическати ингредиент. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа дедук-

тивност
d
 към понятието за финомическа дедуктивност поражда следните не-

гови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

дедуктивност*
d
 (functional ingrediental finomic deductiveness)] (посочени са 

някои от тях): 

(1) финомическа дедуктивност*
d
 (finomic deductiveness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е дедуктивностен финомически пред-

мет; 

(2) финомическа разрешителност*
d
 (finomic resolvingness) [същото като 

финомическа разделителност*
d
 (finomic exclusivity)] – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е разрешаващ финомически предмет; 
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(3) структурна финомическа чувствителност*
d
 (structural finomic 

sensitivity) – състояние (положение) на финомическия предмет да е сенситив-

ностен финомически предмет; 

(4) финомическа резочувствителност*
d
 (finomic resosensitivity) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е резосенситивностен финоми-

чески предмет; 

(5) финомическа разработеност*
d
 (finomic elaborateness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е разработен финомически предмет; 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомическа 

дедуктивност: (1) ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
, (2) 

ингредиентна структурна финомическа чувствителност
d
 (3) ингредиентна 

финомическа резосенситивност
d
 и (4) ингредиентна финомическа разработе-

ност
d
. 
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6.1. Ингредиентна разрешаваща финомическа способност 

Ингредиентната разрешаваща финомическа способност*
d
 (ingrediental 

resolving finomic power) [което е същото като ингредиентна финомическа ре-

золвентност*
d
 (ingrediental finomic resolventness)] е първичен ингредиентен 

финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), според който 

финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите 

системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според степента 

на подробност на тяхното структуриране, изобщо според тяхната резолвента 

(резолюция) (вж. финомическа структура
e
). Финомическите предмети с 

малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като принципиализи-

рани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с по-голяма резолюция – ка-

то операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети)
1
. Преминава-

нето от принципиалните към операционалните финомически предмети е една 

от разновидностите на преминаването от абстрактното към конкретното в фи-

номиката (което е едно от проявленията на нейната дедуктивност) (вж. абст-

рактно в финомиката
d
 и конкретно в финомиката

d
). Ингредиентната разре-

шаваща финомическа способност е разновидност на ингредиентната финоми-

ческа дедуктивност
d 

 и е частен случай на ингредиентната разрешаваща суб-

номическа способност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща финоми-

ческа способност
ed

 към понятието за резофиномика поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна раз-

решаваща финомическа способност*
d
 (organic ingrediental resolving finomic 

power)]: 

                                                 

1
 В общия случай под разрешаваща способност (същото като разделителна способност) се 

разбира способността да се дава разделно изображение на две близки една до друга точки 

от даден обект, както и способността да се възпроизвеждат разделно малки детайли от 

обекта. По-високата разрешаваща способност е способността да се разграничават по-

малки детайли в сравнение с по-ниската разрешаваща способност. Преминаването от по-

ниска към по-висока разрешаваща способност означава да се идентифицират все по-

дребни елементи от даден обект (респ. структура), като по-дребните елементи са средство 

за обясняване на по-едрите елементи от обекта, както и на обекта като цяло. За финоми-

ката
ed

 това означава, че ексофиномиката
d
 има по-подробна структура (има по-висока 

разрешаваща способност), а тенфиномиката
d
 има по-малко подробна структура (има по-

ниска разрешаваща способност), като ексофиномиката може да служи като едно от средс-

твата за обясняване на тенфиномиката. 
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(1) резофиномика*
d
 (resofinomy) [съкратено от и същото като разрешава-

ща финомика*
d
 (resolving finomy)] – общо понятие за разновидностите на ре-

зофиномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща финомическа 

способност
d
 (към които се числят тенфиномиката и ексофиномиката); фино-

мика
ed

, съставена от финомически резопредмети
d
; 

(2) тенфиномика*
d
 (tenfinomy) [съкратено от и същото като принципиална 

финомика*
d
 (tenet finomy)] – финомика

ed
, съставена от финомически 

тенпредмети
d
; 

(3) ексофиномика*
d
 (exofinomy) [съкратено от и същото като изразяващо-

операционализирана финомика*
d
 (expressively-operationalized finomy)] – фино-

мика
ed

, съставена от финомически ексопредмети
d
. 

В своята общност тенфиномиката и ексофиномиката образуват финоми-

ката в нейната цялост. Разделянето на финомиката на тенфиномика и ексофи-

номика (както и на финомическите предмети на тенпредмети и ексопредмети) 

е относително, тъй като това е в зависимост от целите и задачите, които су-

бектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление). 

Тенфиномиката
d
 е финомика, изградена от (и интерпретирана с помощта 

на) диалектически финомически тенпредмети (в т.ч. и диалектически фино-

мически тенингредиенти). Диалектическият финомически тенпредмет* 

(dialectical finomic tenthing) е вид диалектически финомически предмет* 

(dialectical finomic tenthing) (в т.ч. и диалектически финомически ингредиент
d
), 

който има принципиална определеност при сравнително висока степен на абс-

трактност и обобщеност на финомическите зависимости, които представлява. 

Той е някакво теоретико-методологическо конституирано понятие в определе-

на област на финомиката. Тенфиномиката е принципиализирана финомика за 

разлика от ексофиномиката
d
, която е операционализирана финомика. Тенфи-

номиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешаваща способ-

ност в сравнение с ексофиномиката. Съставни части на тенфиномиката са тен-

типофиномиката и тенкофиномиката (вж. ингредиентна финомическа резоп-

риоритетност
d
). 

Ексофиномиката
d
 е финомика, изградена от (и интерпретирана с помощта 

на) диалектически финомически ексопредмети (в т.ч. и диалектически фино-

мически ексоингредиенти
d
). Диалектическият финомически ексопредмет е 

операционален начин за означаване (на изразяване) на диалектическия фи-

номически предмет (в т.ч. и на диалектическия финомически ингредиент), 

някаква степен на операционализиране на понятието за финомически пред-

мет
d
, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на из-
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ходното понятие за него) го поставя по-близо до финомическата практика
e
 и 

го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на финомическото изс-

ледване и финомическото управление
d
; представлява финомически предмет с 

явно изразена (до определена степен на подробност) финомическа структура
d
 

(в т.ч. и като последователност от финомически признаци, финомически ха-

рактеристики и финомически въздействия
d
, разглеждани като операции). Ек-

софиномиката е многоравнищна пирамидална финомическа система
d
, всяко 

равнище на която е ексоравнище по отношение на на по-горното и обобщено 

равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият финомически ексоп-

редмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по 

отношение на по-горестоящ от него финомически предмет, който обобщава 

даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни 

части на ексофиномиката са ексотипофиномиката и ексокофиномиката (вж. 

ингредиентна финомическа резоприоритетност
d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща финомичес-

ка способност
d
 към понятието за финомически резопредмет поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

разрешаваща финомическа способност*
d
 (primary ingrediental resolving finomic 

power)]: 

(1) Финомически резопредмет*
d
 (finomic resothing) [съкратено от и също-

то като разрешаващ финомически предмет*
d
 (resolving finomic thing) и същото 

като разделителен финомически предмет*
d
 (resolving finomic thing), както и 

като финомически резотит*
d
 (finomic resotite)] [в т.ч. разрешаващ финоми-

чески обект* (resolving finomic object), разрешаваща финомическа система* 

(resolving finomic system), разрешаващ финомически ингредиент* (resolving 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, който обобщава разграни-

чаването на финомическите предмети на принципиални и изразяващо-

операционализирани; той показва наличието на финомическа разрешителност 

(финомическа разделителност); финомически предмет, конституиран в резо-

финомиката; общо понятие за разновидностите на разрешаващия финомически 

предмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща финомическа спо-

собност
d
 (към които се числят финомическиат тенпредмет и финомическиат 

ексопредмет); други избрани разновидности на финомическия резопредмет са 

(а) финомическата резосистема*
d
 (finomic resosystem) [съкратено от и 

същото като разрешаваща финомическа система*
d
 (resolving finomic system) и 

като разделителна финомическа система*
d
 (resolving finomic system)] – фино-
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мическа система
d
, която е конституирана в резофиномиката; общо понятие за 

финомическата тенсистема и финомическата ексосистема; и 

(б) финомическият резоингредиент*
d
 (finomic resoingredient) [съкратено 

от и същото като разрешаващ финомически ингредиент*
d
 (resolving finomic 

ingredient) и като разделителен финомически ингредиент*
d
 (resolving finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в резофиноми-

ката; общо понятие за финомическия тенингредиент и финомическия ексоинг-

редиент. 

(2) Финомически тенпредмет*
d
 (finomic tenthing) [съкратено от и същото 

като принципиалeн финомически предмет*
d
 (tenet finomic thing) и същото като 

финомически тентит*
d
 (finomic tentite)] [в т.ч. принципиалeн финомически 

обект* (resolving finomic object), принципиална финомическа система* 

(resolving finomic system), принципиалeн финомически ингредиент* 

(resolving finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, конституиран в 

тенфиномиката; той има сравнително ниска разрешаваща способност и показ-

ва наличието на финомическа теноидност (на сравнително ниска финомическа 

разделителност); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата тенсистема*
d
 (finomic tensystem) [съкратено от и съ-

щото като принципиална финомическа система*
d
 (tenet finomic system)] – фи-

номическа система
d
, конституирана в тенфиномиката; тя има сравнително 

ниска разрешаваща способност и показва наличието на финомическа тено-

идност (на сравнително ниска финомическа разделителност); и 

(б) финомическият тенингредиент*
d
 (finomic teningredient) [съкратено от 

и същото като принципиален финомически ингредиент*
d
 (tenet finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран в тенфиномиката; той 

има сравнително ниска разрешаваща способност и показва наличието на фи-

номическа теноидност (на сравнително ниска финомическа разделителност); 

(3) Финомически ексопредмет*
d
 (finomic exothing) [съкратено от и същото 

като изразяващо-операционализиран финомически предмет*
d
 (expressively-

operationalized finomic thing) и същото като финомически ексотит*
d
 (finomic 

tentite)] [в т.ч. изразяващо-операционализиран финомически обект* 

(expressively-operationalized finomic object), изразяващо-операционализирана 

финомическа система* (expressively-operationalized finomic system), изразя-

ващо-операционализиран финомически ингредиент* (expressively-

operationalized finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, конституи-

ран в ексофиномиката; той има сравнително висока разрешаваща способност и 
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показва наличието на финомическа ексоидност (на сравнително висока фино-

мическа разделителност); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата ексосистема*
d
 (finomic exosystem) [съкратено от и 

същото като изразяващо-операционализирана финомическа система*
d
 

(expressively-operationalized finomic system)] – финомическа система
d
, консти-

туирана в ексофиномиката; тя има сравнително висока разрешаваща способ-

ност и показва наличието на финомическа ексоидност (на сравнително висока 

финомическа разделителност); и 

(б) финомическият ексоингредиент*
d
 (finomic exoingredient) [съкратено 

от и същото като изразяващо-операционализиран финомически ингредиент*
d
 

(expressively-operationalized finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, 

конституиран в ексофиномиката; той има сравнително висока разрешаваща 

способност и показва наличието на финомическа ексоидност (на сравнително 

висока финомическа разделителност). 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната разрешаваща фино-

мическа способност
d
 към понятието за финомическа разрешителност (същото 

като финомическа разделителност) поражда следните негови разновидности 

[т.е. разновидности според функционалната ингредиентна разрешаваща фи-

номическа способност*
d
 (functional ingrediental resolving finomic power)]: 

(1) финомическа разрешителност*
d
 (finomic resolvingness) [същото като 

финомическа разделителност*
d
 (finomic exclusivity)] – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е разрешаващ финомически предмет; 

(2) финомическа теноидност*
d
 (finomic tenoidness)  – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е принципиален финомически предмет; 

(3) финомическа ексоидност*
d
 (finomic exoidness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е изразяващо-операционализиран финоми-

чески предмет. 
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6.2. Ингредиентна структурна финомическа чувствителност 

Ингредиентната структурна финомическа чувствителност*
d
 

(ingrediental structural finomic sensitivity) [което е същото като ингредиентна 

структурна финомическа сенситивност*
d
 (ingrediental structural finomic 

sensitivity)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. но-

мическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингредиен-

ти
d
) се класифицират според степента на чувствителност на тяхната финоми-

ческа структура към външните въздействия. Финомическите предмети ниска 

степен на структурна чувствителност се интепретират като фундаментални 

(тяхната структура е по-устойчива към измененията във външната среда), а 

тези с по-висока степен на структурна чувствителност – като конструктивни 

(тяхната структура е по-неустойчива, но и по-адаптивна към измененията във 

външната среда). Затова конструктивните предмети в финомиката са адапта-

ционна конкретизация на фундаменталните предмети. От своя страна фунда-

менталните предмети в финомиката са консервативна абстракция на конструк-

тивните предмети. Преминаването от фундаменталните към конструктивните 

финомически предмети е една от разновидностите на преминаването от абст-

рактното към конкретното в финомиката (което е едно от проявленията на 

нейната дедуктивност) (вж. абстрактно в финомиката
d
 и конкретно в фино-

миката
d
). Ингредиентната структурна финомическа чувствителност е разно-

видност на ингредиентната финомическа дедуктивност
d 

 и е частен случай на 

ингредиентната структурна субномическа чувсдтвителност
e
 (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната структурна финоми-

ческа чувствителност
d
 към понятието за сенсифиномика поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиент-

на структурна финомическа чувствителност*
d
 (organic ingrediental structural 

finomic sensitivity)]: 

(1) сенсифиномика*
d
 (sensifinomy) [съкратено от и същото като сенситив-

ностна финомика*
d
 (sensitivitical finomy)] – общо понятие за разновидностите 

на сенсифиномиката от гледна точка на ингредиентната структурна финоми-

ческа чувствителност
d
 (към които се числят фундфиномиката и конструфи-

номиката); финомика
ed

, съставена от финомически сенсипредмети
d
; 
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(2) фундфиномика*
d
 (fundfinomy) [съкратено от и същото като фундамен-

тална финомика*
d
 (fundamental finomy)] – финомика

ed
, съставена от фунда-

ментални финомически предмети
d
; 

(3) конструфиномика*
d
 (construfinomy) [съкратено от и същото като кон-

структивна финомика*
d
 (constructive finomy)] – финомика

ed
, съставена от кон-

структивни финомически предмети
d
. 

В своята общност фундаменталната финомика и конструктивната фино-

мика образуват финомиката в нейната цялост. Разделянето на финомиката на 

фундаментална и конструктивна (както и на финомическите предмети на фун-

даментални и конструктивни) е относително, тъй като това е в зависимост от 

целите и задачите, които субектът си е поставил при тяхното третиране (изс-

ледване и управление). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната структурна финомическа 

чувствителност
d
 към понятието за финомически сенсипредмет поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингре-

диентна структурна финомическа чувствителност*
d
 (primary ingrediental 

structural finomic sensitivity)]: 

(1) Финомически сенсипредмет*
d
 (finomic sensithing) [съкратено от и съ-

щото като сенситивностен финомически предмет*
d
 (sensitivitical finomic 

thing) и същото като финомически сенситит*
d
 (finomic sensitite)] [в т.ч. сен-

ситивностен финомически обект* (sensitivitical finomic object), сенситив-

ностна финомическа система* (sensitivitical finomic system), сенситивнос-

тен финомически ингредиент* (sensitivitical finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет
d
, който обобщава разграничаването на финомическите 

предмети на фундаментални и конструктивни; той показва наличието на 

структурна финомическа чувствителност; финомически предмет, конституи-

ран в сенсифиномиката; общо понятие за разновидностите на сенситивностния 

финомически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна фино-

мическа чувствителност
d
 (към които се числят фундаменталният финомичес-

ки предмет и конструктивният финомически предмет); други избрани разно-

видности на финомическия сенсипредмет са 

(а) финомическата сенсисистема*
d
 (finomic sensisystem) [съкратено от и 

същото като сенситивностна финомическа система*
d
 (sensitivitical finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в сенсифиномиката; 

общо понятие за фундаменталната финомическа система и конструктивната 

финомическата система; и 
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(б) финомическият сенсиингредиент*
d
 (finomic sensiingredient) [съкратено 

от и същото като сенситивностен финомически ингредиент*
d
 (sensitivitical 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в сен-

сифиномиката; общо понятие за фундаменталния финомически ингредиент и 

конструктивния финомическати ингредиент. 

(2) Финомически фундпредмет*
d
 (finomic fundthing) [съкратено от и съ-

щото като фундаментален финомически предмет*
d
 (fundamental finomic thing) 

и същото като финомически фундтит*
d
 (finomic fundtite)] [в т.ч. фундамен-

тален финомически обект* (fundamental finomic object), фундаментална 

финомическа система* (fundamental finomic system), фундаментален фино-

мически ингредиент* (fundamental finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет
e
, конституиран в фундфиномиката; той показва наличието на фино-

мическа фундаменталност (на сравнително ниска структурна финомическа 

чувствителност); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата фундсистема*
d
 (finomic fundsystem) [съкратено от и 

същото като фундаментална финомическа система*
d
 (fundamental finomic 

system)] – финомическа система
d
, конституирана във фундфиномиката; тя има 

сравнително ниска структурна чувствителност и показва наличието на фино-

мическа фундаменталност; и 

(б) финомическият фундингредиент*
d
 (finomic fundingredient) [съкратено 

от и същото като фундаментален финомически ингредиент*
d
 (fundamental 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран във фундфино-

миката; той има сравнително ниска структурна чувствителност и показва на-

личието на финомическа фундаменталност. 

(3) Финомически конструпредмет*
d
 (finomic construthing) [съкратено от и 

същото като конструктивен финомически предмет*
d
 (constructive finomic 

thing) и същото като финомически конструтит*
d
 (finomic construtite)] [в т.ч. 

конструктивен финомически обект* (constructive finomic object), конст-

руктивна финомическа система* (constructive finomic system), конструкти-

вен финомически ингредиент* (constructive finomic ingredient) и т.н.] – фино-

мически предмет
d
, конституиран в конструфиномиката; той показва наличието 

на финомическа конструктивност (на сравнително висока структурна финоми-

ческа чувствителност); избрани негови разновидности са 

(а) финомическата конструсистема*
d
 (finomic construsystem) [съкратено 

от и същото като конструктивна финомическа система*
d
 (constructive finomic 

system)] – финомическа система
d
, конституирана във конструфиномиката; тя 

286



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

287 

има сравнително висока структурна чувствителност и показва наличието на 

финомическа конструктивност; и 

(б) финомическият конструингредиент*
d
 (finomic construingredient) [сък-

ратено от и същото като конструктивен финомически ингредиент*
d
 

(constructive finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран във 

конструфиномиката; той има сравнително ниска структурна чувствителност и 

показва наличието на финомическа конструктивност. 

Финомическите структури се изграждат от финомическите зависимости, 

представени от финомическите връзки
d
. За фундаменталните финомически 

предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбо-

чина финомически зависимости, наречени фундаментални финомически зави-

симости. Те произтичат от по-широки и вътрешноприсъщи за финомиката хо-

меостазисни зависимости и от своя страна служат като основа за формирането 

на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) финомически зависимости, 

наречени конструктивни финомически зависимости. Въздействията на околна-

та (за финомиката) среда не могат да отменят фундаменталните финомически 

зависимости, а могат само да видоизменят техните конкретни проявления, 

каквито са конструктивните финомически предмети. Конструктивните (гра-

дивните) финомически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фун-

даменталните финомически предмети. Техните структури се конституират ка-

то последващи финомически зависимости, произтичащи от фундаменталните 

зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи (още 

по-тесни) финомически зависимости. Въздействията на околната (за финоми-

ката) среда могат не само да видоизменят конкретните проявления на конст-

руктивните (градивните) финомически зависимости, но и да отменят някои от 

конструктивните (градивните) финомически зависимости, без обаче това да 

засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така че въздейст-

вието на околната среда върху финомиката е по-слабо върху фундаментал-

ните финомически зависимости и по-силно върху конструктивните финоми-

чески зависимости. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната структурна фино-

мическа чувствителност
d
 към понятието за структурна финомическа чувстви-

телност поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според 

функционалната ингредиентна структурна финомическа чувствителност*
d
 

(functional ingrediental structural finomic sensitivity)]: 
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(1) структурна финомическа чувствителност*
d
 (structural finomic 

sensitivity) – състояние (положение) на финомическия предмет да е сенситив-

ностен финомически предмет; 

(2) финомическа фундаменталност*
d
 (finomic fundamentality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е фундаментален финомически 

предмет; 

(3) финомическа конструктивност*
d
 (finomic constructiveness) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е конструктивен финомически 

предмет. 
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6.3. Ингредиентна финомическа резосенситивиност 

Ингредиентната финомическа резосенситивност*
d
 (ingrediental finomic 

resosensitivity) [съкратено от ингредиентна финомическа резолвентност
d
 и 

ингредиентна финомическа сенситивност
d
 и същото като ингредиентна раз-

решаваща финомическа чувствителност*
d
 (ingrediental resolving finomic 

sensitivity)] е вторичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финомичес-

ка ингредиентност
d
), който е логическо произведение (конюнкция)

e
 от първич-

ните критерии ингредиентна разрешаваща финомическа способност
ed

 и инг-

редиентна структурна финомическа чувствителност
d
 и по този начин разг-

раничава съвместно разделянето на финомическите предмети
d
 (в т.ч. и фино-

мическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингредиен-

ти
d
) (1) според степента на подробност на тяхното структуриране, изобщо 

според тяхната резолвента (резолюция) и (2) според степента на чувствител-

ност на тяхната финомическа структура към външните въздействия (в т.ч. и 

към външните финомически въздействия). 

А. Органическото прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

резосенситивност
d
 към понятието за резосенсифиномика*

d
 (resosensifinomy) 

[съкратено от и същото като резосенситивностна финомика*
d
 

(resosensitivitical finomy); финомика, която едновременно е резофиномика
d
 и 

сенсифиномика
d
] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6.1 [т.е. 

разновидности според органическата ингредиентна финомическа резосенси-

тивност*
d
 (organic ingrediental finomic resosensitivity), която е комбинация от 

органическата ингредиентна разрешаваща финомическа способност*
d
 

(organic ingrediental resolving finomic power) и органическата ингредиентна 

структурна финомическа чувствителност*
d
 (organic ingrediental structural 

finomic sensitivity)]. Посочените в табл. 6.1 разновидности на резосенсифино-

миката са пояснени по долу. 
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Табл. 6.1. Разновидности на резосенсифиномиката според органическата 

ингредиентна финомическа резосенситивност 

Органическа ингредиентна структурна 

финомическа чувствителност 
Органическа 

ингредиентна 

финомическа 

резосенситивност 

(резосенси- 

финомика) 

Сенси- 

финомика 

(сенситив- 

ностна 

финомика) 

Фунд- 

финомика 

(фундамен- 

тална 

финомика) 

Констру- 

финомика 

(конструк- 

тивна 

финомика) 

Резо- 

финомика 

(разреша- 

ваща 

финомика) 

Резосенси- 

финомика 

(разрешаваща 

сенситив- 

ностна 

финомика) 

Резофунд- 

финомика 

(разрешаваща 

фундамен- 

тална 

финомика) 

Резоконстру- 

финомика 

(разрешаваща 

конструк- 

тивна 

финомика) 

Тен- 

финомика 

(принци- 

пиална 

финомика) 

Тенсенси- 

финомика 

(принци- 

пиална 

сенситив- 

ностна 

финомика) 

Тенфунд- 

финомика 

(принци- 

пиална 

фундамен- 

тална 

финомика) 

Тенконстру- 

финомика 

(принци- 

пиална 

конструк- 

тивна 

финомика) 

О
р
г
а
н
и
ч
ес
к
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 р
а
зш

е
щ
а
в
а
щ
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 с
п
о
со
б
н
о
ст

 

Ексо- 

финомика 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализирана 

финомика) 

Ексосенси- 

финомика 

(изразяващо- 

операцио- 

нализирана 

сенситив- 

ностна 

финомика) 

Ексофунд- 

финомика 

(изразяващо- 

операцио- 

нализирана 

фундамен- 

тална 

финомика) 

Ексоконстру- 

финомика 

(изразяващо- 

операцио- 

нализирана 

конструк- 

тивна 

финомика) 

 

(1) Резосенсифиномика*
d
 (resosensifinomy) [съкратено от и същото като 

разрешаваща сенситивностна финомика*
d
 (resolving sensitivitical finomy)] – 

финомика, която едновременно е резофиномика
d
 и сенсифиномика

d
 и е общо 

понятие за разновидностите на резосенсифиномиката от гледна точка на орга-

ническата ингредиентна финомическа резосенситивност
d
 (посочени по-

долу), в т.ч. е (а) общо понятие за разновидностите на резосенсифиномиката от 
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гледна точка на органическата ингредиентна разрешаваща финомическа спо-

собност
d
 (към които се числят тенсенсифиномиката и ексосенсифиномиката) 

и (б) общо понятие за разновидностите на резосенсифиномиката от гледна 

точка на органическата ингредиентна структурна финомическа чувствител-

ност
d
 (към които се числят резофундфиномиката и резоконструфиномиката). 

(2) Тенсенсифиномика*
d
 (tensensifinomy) [съкратено от и същото като при-

ниципиална сенситивностна финомика*
d
 (tenet sensitivitical finomy)] – фино-

мика, която едновременно е тенфиномика
d
 и сенсифиномика

d
 и е общо поня-

тие за разновидностите на тенсенсифиномиката от гледна точка на органичес-

ката ингредиентна структурна финомическа чувствителност
d
 (към които се 

числят тенфундфиномиката, и тенконструифиномиката). Това са разновиднос-

ти на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат на тенфиноми-

ката, т.е. че всички те са съставени от финомически предмети, които имат 

принципиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и 

обобщеност на финомическите зависимости (положение, което е валидно и за 

финомиките като цяло). 

(3) Ексосенсифиномика*
d
 (exosensifinomy) [съкратено от и същото като 

изразяващо-операционализирана сенситивностна финомика*
d
 (expressively-

operationalized sensitivitical finomy)] – финомика, която едновременно е тен-

финомика
d
 и сенсифиномика

d
 и е общо понятие за разновидностите на ексо-

сенсифиномиката от гледна точка на органическата ингредиентна структур-

на финомическа чувствителност
d
 (към които се числят ексофундфиномиката, 

и ексоконструифиномиката). Това са разновидности на финомика, общото за 

които е, че всички те принадлежат на ексофиномиката, т.е. че всички те са със-

тавени от финомически предмети, които имат операционална определеност 

при сравнително ниска степен на абстрактност и обобщеност на финомически-

те зависимости (положение, което е валидно и за финомиките като цяло). 

(4) Резофундфиномика*
d
 (resofundfinomy) [съкратено от и същото като 

разрешаваща фундаментална финомика*
d
 (resolving fundamental finomy)] – 

финомика, която едновременно е резофиномика
d
 и фундфиномика

d
 и е общо 

понятие за разновидностите на резофундфиномиката от гледна точка на орга-

ническата ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 (към които 

се числят тенфундфиномиката, и ексофундфиномиката). Това са разновиднос-

ти на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат на фундфино-

миката, т.е. че всички те са съставени от финомически предмети, които имат 

фундаментална определеност при сравнително ниска степен на чувствителност 

291



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

292 

към външните въздействия (положение, което е валидно и за финомиките като 

цяло). 

(5) Резоконструфиномика*
d
 (resoconstrufinomy) [съкратено от и същото 

като разрешаваща конструктивна финомика*
d
 (resolving constructive finomy)] 

– финомика, която едновременно е резофиномика
d
 и конструфиномика

d
 и е 

общо понятие за разновидностите на резоконструфиномиката от гледна точка 

на органическата ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 (към 

които се числят тенконструфиномиката, и ексоконструифиномиката). Това са 

разновидности на финомика, общото за които е, че всички те принадлежат на 

конструфиномиката, т.е. че всички те са съставени от финомически предмети, 

които имат конструктивна определеност при сравнително висока степен на 

чувствителност към външните въздействия (положение, което е валидно и за 

финомиките като цяло). 

(6) Тенфундфиномика*
d
 (tenfundfinomy) [съкратено от и същото като 

принципиална фундаментална финомика*
d
 (principial fundamental finomy)] – 

финомика, която едновременно е тенфиномика
d
 и фундфиномика

d
 и е разно-

видност на резофундфиномиката (значи и на фундфиномиката) и на тенсенси-

финомиката (значи и на тенфиномиката). Тенфундфиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на фундфиномиката е финомика, коя-

то има фундаментална определеност при сравнително ниска степен на чувст-

вителност къв външните въздействия;  

(б) в качеството си на разновидност на тенфиномиката е финомика, която 

има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстракт-

ност и обобщеност на финомическите зависимости. 

(7) Тенконструфиномика*
d
 (tenconstrufinomy) [съкратено от и същото като 

принципиална конструктивна финомика*
d
 (principial constructive finomy)] – 

финомика, която едновременно е тенфиномика
d
 и конструфиномика

d
 и е раз-

новидност на резоконструфиномиката (значи и на конструфиномиката) и на 

тенсенсифиномиката (значи и на тенфиномиката). Тенконструфиномиката 

едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на конструфиномиката е финомика, 

която има конструктивна определеност при сравнително висока степен на чув-

ствителност къв външните въздействия;  

(б) в качеството си на разновидност на тенфиномиката е финомика, която 

има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстракт-

ност и обобщеност на финомическите зависимости. 
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(8) Ексофундфиномика*
d
 (exofundfinomy) [съкратено от и същото като из-

разяващо-операционализирана фундаментална финомика*
d
 (expressively-

operationalized fundamental finomy)] – финомика, която едновременно е ексо-

финомика
d
 и фундфиномика

d
 и е разновидност на резофундфиномиката (значи 

и на фундфиномиката) и на ексосенсифиномиката (значи и на ексофиномика-

та). Тенфундфиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на фундфиномиката е финомика, коя-

то има фундаментална определеност при сравнително ниска степен на чувст-

вителност къв външните въздействия;  

(б) в качеството си на разновидност на ексофиномиката е финомика, която 

има изразяващо-операционализирана определеност при сравнително ниска 

степен на абстрактност и обобщеност на финомическите зависимости. 

(9) Ексоконструфиномика*
d
 (exoconstrufinomy) [съкратено от и същото 

като изразяващо-операционализирана финомика*
d
 (expressively-operationalized 

constructive finomy)] – финомика, която едновременно е ексофиномика
d
 и кон-

струфиномика
d
 и е разновидност на резоконструфиномиката (значи и на конс-

труфиномиката) и на ексосенсифиномиката (значи и на ексофиномиката). Ек-

соконструфиномиката едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на конструфиномиката е финомика, 

която има конструктивна определеност при сравнително висока степен на чув-

ствителност къв външните въздействия;  

(б) в качеството си на разновидност на ексофиномиката е финомика, която 

има изразяващо-операционализирана определеност при сравнително ниска 

степен на абстрактност и обобщеност на финомическите зависимости. 

Б. Първичното прилагане на критерия на ингредиентна финомическа 

резосенситивност
d
 към понятието за финомически резосенсипредмет*

d
 

(finomic resosensithing) [съкратено от и същото като разрешаващ сенситив-

ностен финомически предмет*
d
 (resolving sensitivitical finomic thing) и който 

едновременно е разрешаващ финомически предмет*
d
 и сенситивностен фи-

номически предмет*
d
] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6.2. 

[т.е. разновидности според първичната ингредиентна финомическа резосен-

ситивност*
d
 (primary ingrediental finomic resosensitivity), която е комбинация 

от първичната ингредиентна разрешаваща финомическа способност*
d
 

(primary ingrediental resolving finomic power) и първичната ингредиентна 

структурна финомическа чувствителност*
d
 (primary ingrediental structural 

finomic sensitivity)]. Избрани разновидности на финомическия резосенсип-
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редмет са (а) финомическата резосенсисистема*
d
 (finomic resosensisystem) 

[съкратено от и същото като разрешаваща сенситивностна финомическа сис-

тема*
d
 (resolving sensitivitical finomic system)] (табл. 6.2а) и (б) финомически-

ят резосенсиингредиент*
d
 (finomic resosensiingredient) [съкратено от и същото 

като разрешаващ сенситивностен финомически ингредиент*
d
 (resolving 

sensitivitical finomic ingredient)] (табл. 6.2б). 
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Табл.  6.2. Разновидности на финомическия резосенсипредмет според първичната 

ингредиентна финомическа резосенситивност 

Първична ингредиентна структурна 

финомическа чувствителност 
Първична 

ингредиентна 

финомическа 

резосенситивност 

(финомически 

резосенси- 

предмет) 

Финоми- 

чески 

сенси- 

предмет 

(сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

фунд- 

предмет 

(фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

констру- 

предмет 

(конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

резопредмет 

(разрешаващ 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

резосенси- 

предмет 

(разрешаващ 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

мически 

резофунд- 

предмет 

(разрешаващ 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

мически 

резоконстру- 

предмет 

(разрешаващ 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

предмет) 

П
ъ
р
в
и
ч
н
а

 и
н
г
р
ед
и
е
н
т
н
а

 р
а
зш

ещ
а
в
а
щ
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 с
п
о
со
б
н
о
ст

 

Финоми- 

чески 

тенпредмет 

(принци- 

пиален 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

тенсенси- 

предмет 

(принци- 

пиален 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

тенфунд- 

предмет 

(принци- 

пиален 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

тенконстру- 

предмет 

(принци- 

пиален 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

предмет) 
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Финоми- 

чески 

ексопредмет 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

ексосенси- 

предмет 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

ексофунд- 

предмет 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

предмет) 

Финоми- 

чески 

ексоконстру- 

предмет 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

предмет) 

 

(а) Първичното прилагане на ингредиентната финомическа резосенси-

тивност
d
 към понятието за финомическа резосенсисистема*

d
 (finomic 

resosensisystem) [съкратено от и същото като разрешаваща сенситивностна 

финомическа система*
d
 (resolving sensitivitical finomic system) и която еднов-

ременно е разрешаваща финомическа система
d
 и сенситивностна финоми-

ческа система
d
] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6.2а [т.е. 

разновидности според системно-първичната ингредиентна финомическа ре-

зосенситивност*
d
 (systemically-primary ingrediental finomic resosensitivity), ко-

ято е комбинация от системно-първичната ингредиентна разрешаваща фино-

мическа способност*
d
 (systemically-primary ingrediental resolving finomic 

power) и системно-първичната ингредиентна структурна финомическа чувс-

твителност*
d
 (systemically-primary ingrediental structural finomic sensitivity)]. 
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Табл.  6.2а. Разновидности на финомическата резосенсисистема според системно-

първичната ингредиентна финомическа резосенситивност 

Системно-първична ингредиентна 

структурна финомическа чувствителност Системно- 

първична 

ингредиентна 

финомическа 

резосенситивност 

(финомическа 

резосенси- 

система) 

Финоми- 

ческа 

сенси- 

система 

(сенситив- 

ностна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

фунд- 

система 

(фундамен- 

тална 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

констру- 

система 

(конструк- 

тивна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

резосистема 

(разрешавща 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

резосенси- 

система 

(разрешавща 

сенситив- 

ностна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

мическа 

резофунд- 

система 

(разрешавща 

фундамен- 

тална 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

мическа 

резоконстру- 

система 

(разрешавща 

конструк- 

тивна 

финоми- 

ческа 

система) 

С
и
ст
ем
н
о

-п
ъ
р
в
и
ч
н
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 р
а
зш

ещ
а
в
а
щ
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 с
п
о
со
б
н
о
ст

 

Финоми- 

ческа 

тенсистема 

(принци- 

пиална 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

тенсенси- 

система 

(принци- 

пиална 

сенситив- 

ностна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

тенфунд- 

система 

(принци- 

пиална 

фундамен- 

тална 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

тенконстру- 

система 

(принци- 

пиална 

конструк- 

тивна 

финоми- 

ческа 

система) 
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Финоми- 

ческа 

ексосистема 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализирана 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

ексосенси- 

система 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализирана 

сенситив- 

ностна 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

ексофунд- 

система 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализирана 

фундамен- 

тална 

финоми- 

ческа 

система) 

Финоми- 

ческа 

ексоконстру- 

система 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализирана 

конструк- 

тивна 

финоми- 

ческа 

система) 

 

(б) Първичното прилагане на ингредиентната финомическа резосенси-

тивност
d
 към понятието за финомически резосенсиингредиент*

d
 (finomic 

resosensiingredient) [съкратено от и същото като разрешаващ сенситивностен 

финомически ингредиент*
d
 (resolving sensitivitical finomic ingredient) и която 

едновременно е разрешаващ финомически ингредиент
d
 и сенситивностен фи-

номически ингредиент
d
] поражда неговите разновидности, посочени в табл. 

6.2б [т.е. разновидности според ингредиентно-първичната ингредиентна фи-

номическа резосенситивност*
d
 (ingrediently-primary ingrediental finomic 

resosensitivity), която е комбинация от ингредиентно-първичната ингредиент-

на разрешаваща финомическа способност*
d
 (ingrediently-primary ingrediental 

resolving finomic power) и ингредиентно-първичната ингредиентна структур-

на финомическа чувствителност*
d
 (ingrediently-primary ingrediental structural 

finomic sensitivity)]. 
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Табл.  6.2б. Разновидности на финомическия резосенсиингредиент според 

ингредиентно-първичната ингредиентна финомическа резосенситивност 

Ингредиентно-първична ингредиентна 

структурна финомическа чувствителност Ингредиентно-

първична 

ингредиентна 

финомическа 

резосенситивност 

(финомически 

резосенси- 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

сенси- 

ингредиент 

(сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

фунд- 

ингредиент 

(фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

констру- 

ингредиент 

(конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

резо- 

ингредиент 

(разрешаващ 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

резосенси- 

ингредиент 

(разрешаващ 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

мически 

резофунд- 

ингредиент 

(разрешаващ 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

мически 

резоконстру- 

ингредиент 

(разрешаващ 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

И
н
г
р
ед
и
ен
т
н
о

-п
ъ
р
в
и
ч
н
а
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н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 

р
а
зш

ещ
а
в
а
щ
а

 ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 с
п
о
со
б
н
о
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Финоми- 

чески 

тен- 

ингредиент 

(принци- 

пиален 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

тенсенси- 

ингредиент 

(принци- 

пиален 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

тенфунд- 

ингредиент 

(принци- 

пиален 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

тенконстру- 

ингредиент 

(принци- 

пиален 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

299



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

300 

 

Финоми- 

чески 

ексо- 

ингредиент 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

ексосенси- 

ингредиент 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

сенситив- 

ностен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

ексофунд- 

ингредиент 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

фундамен- 

тален 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

Финоми- 

чески 

ексоконстру- 

ингредиент 

(изразя- 

ващо- 

операцио- 

нализиран 

конструк- 

тивен 

финоми- 

чески 

ингредиент) 

 

Посочените в таблиците разновидности на финомическия резосенсип-

редмет, финомическата резосенсисистема и финомическия резосенсиингреди-

ент са пояснени по долу. 

(1) Финомически резосенсипредмет*
d
 (finomic resosensithing) [съкратено 

от и същото като разрешаващ сенситивностен финомически предмет*
d
 

(resolving sensitivitical finomic thing) и същото като финомически резосенси-

тит*
d
 (finomic resosensitite)] [в т.ч. разрешаващ сенситивностен финоми-

чески обект* (resolving sensitivitical finomic object), разрешаваща сенситив-

ностна финомическа система* (resolving sensitivitical finomic system), раз-

решаващ сенситивностен финомически ингредиент* (resolving sensitivitical 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в ре-

зосенсифиномиката. Той е финомически предмет, който едновременно е фи-

номически резопредмет
d
 и финомически сенсипредмет

d
 и е общо понятие за 

разновидностите на финомическия резосенсипредмет от гледна точка на пър-

вичната ингредиентна финомическа резосенситивност
d
 (посочени по-долу), в 

т.ч. е (а) общо понятие за разновидностите на финомическия резосенсипредмет 

от гледна точка на първичната ингредиентна разрешаваща финомическа спо-

собност
d
 (към които се числят финомическият тенсенсипредмет и финомичес-

кият ексосенсипредмет) и (б) общо понятие за разновидностите на финоми-

ческия резосенсипредмет от гледна точка на първичната ингредиентна 

структурна финомическа чувствителност
d
 (към които се числят финомичес-

кият резофундпредмет и финомическият резоконструпредмет). Други избрани 

разновидности на финомическия резосенсипредмет са 

(а) финомическата резосенсисистема*
d
 (finomic resosensisystem) [съкра-

тено от и същото като разрешаваща сенситивностна финомическа система*
d
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(resolving sensitivitical)] – финомическа система
d
, която е конституирана в ре-

зосенсифиномиката и която от своя страна e (α) общо понятие за разновиднос-

тите на финомическата резосенсисистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 (към които 

се числят финомическата тенсенсисистема и финомическата ексосенсисисте-

ма) и (β) общо понятие за разновидностите на финомическата резосенсисисте-

ма от гледна точка на системно-първичната ингредиентна структурна фино-

мическа чувствителност
d
 (към които се числят финомическата резофундсис-

тема и финомическата позиаутисистема), и 

(б) финомическият резосенсиингредиент*
d
 (finomic resosensiingredient) 

[съкратено от и същото като разрешаващ сенситивностен финомическа инг-

редиент*
d
 (resolving sensitivitical finomic ingredient)resolving sensitivitical] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в резосенсифиномиката и 

който от своя страна e (α) общо понятие за разновидностите на финомическия 

резосенсиингредиент от гледна точка на ингредиентно-първичната ингреди-

ентна разрешаваща финомическа способност
d
 (към които се числят финоми-

ческият тенсенсиингредиент и финомическият ексосенсиингредиент) и (β) об-

що понятие за разновидностите на финомическият резосенсиингредиент от 

гледна точка на ингредиентно-първичната ингредиентна структурна фино-

мическа чувствителност
d
 (към които се числят финомическият резофундинг-

редиент и финомическият резоконструингредиент). 

(2) Финомически тенсенсипредмет*
d
 (finomic tensensithing) [съкратено от 

и същото като приниципиален сенситивностен финомически предмет*
d
 (tenet 

sensitivitical finomic thing) и същото като финомически тенсенситит*
d
 

(finomic tensensitite)] [в т.ч. приниципиален сенситивностен финомически 

обект* (tenet sensitivitical finomic object), приниципиална сенситивностна 

финомическа система* (tenet sensitivitical finomic system), приниципиален 

сенситивностен финомически ингредиент* (tenet sensitivitical finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в тенсенси-

финомиката. Той е финомически предмет, който едновременно е финомичес-

ки тенпредмет
d
 и финомически сенсипридмет

d
 и е общо понятие за разно-

видностите на финомическия тенсенсипредмет от гледна точка на първичната 

ингредиентна структурна финомическа чувствителност*
d
 (към които се 

числят финомическият тенфундпредмет и финомическият тенконструп-

редмет). Общото за тях е, че всички те са разновидности на финомическия 

тенпредмет, т.е. че всички те са финомически предмети, които имат принци-

пиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и обоб-
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щеност на финомическите зависимости. Други избрани разновидности на фи-

номическия тенсенсипредмет са 

(а) финомическата тенсенсисистема*
d
 (finomic tensensisystem) [съкрате-

но от и същото като приниципиална сенситивностна финомическа система*
d
 

(tenet sensitivitical finomic system)] – финомическа система
d
, която е конститу-

ирана в тенсенсифиномиката и която от своя страна e общо понятие за разно-

видностите на финомическата тенсенсисистема от гледна точка на системно-

първичната ингредиентна структурна финомическа чувствителност
d
 (към 

които се числят финомическата тенфундсистема и финомическата тенконстру-

система), и 

(б) финомическият тенсенсиингредиент*
d
 (finomic tensensiingredient) 

[съкратено от и същото като приниципиален сенситивностен финомическа ин-

гредиент*
d
 (tenet sensitivitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент

d
, 

който е конституиран в тенсенсифиномиката и който от своя страна e общо 

понятие за разновидностите на финомическия тенсенсиингредиент от гледна 

точка на ингредиентно-първичната ингредиентна структурна финомическа 

чувствителност
d
 (към които се числят финомическият тенфундингредиент и 

финомическият тенконструингредиент). 

(3) Финомически ексосенсипредмет*
d
 (finomic exosensithing) [съкратено от 

и същото като изразяващо-операционализиран сенситивностен финомически 

предмет*
d
 (expressively-operationalized sensitivitical finomic thing) и същото ка-

то финомически ексосенситит*
d
 (finomic exosensitite)] [в т.ч. изразяващо-

операционализиран сенситивностен финомически обект* (expressively-

operationalized sensitivitical finomic object), изразяващо-операционализирна 

сенситивностна финомическа система* (expressively-operationalized 

sensitivitical finomic system), изразяващо-операционализиран сенситивнос-

тен финомически ингредиент* (expressively-operationalized sensitivitical 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в ек-

сосенсифиномиката. Той е финомически предмет, който едновременно е фи-

номически ексопредмет
d
 и финомически сенсипридмет

d
 и е общо понятие за 

разновидностите на финомическия ексосенсипредмет от гледна точка на пър-

вичната ингредиентна структурна финомическа чувствителност*
d
 (към ко-

ито се числят финомическият ексофундпредмет и финомическият ексоконст-

рупредмет). Общото за тях е, че всички те са разновидности на финомическия 

ексопредмет, т.е. че всички те са финомически предмети, които имат операци-

онална определеност при сравнително ниска степен на абстрактност и обоб-
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щеност на финомическите зависимости. Други избрани разновидности на фи-

номическия ексосенсипредмет са 

(а) финомическата ексосенсисистема*
d
 (finomic exosensisystem) [съкра-

тено от и същото като изразяващо-операционализирана сенситивностна фи-

номическа система*
d
 (expressively-operationalized sensitivitical finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в ексосенсифиномиката и ко-

ято от своя страна e общо понятие за разновидностите на финомическата ексо-

сенсисистема от гледна точка на системно-първичната ингредиентна струк-

турна финомическа чувствителност
d
 (към които се числят финомическата 

ексофундсистема и финомическата ексоконструсистема), и 

(б) финомическиат ексосенсиингредиент*
d
 (finomic exosensiingredient) 

[съкратено от и същото като изразяващо-операционализиран сенситивностен 

финомическа ингредиент*
d
 (expressively-operationalized sensitivitical finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ексосенсифи-

номиката и който от своя страна e общо понятие за разновидностите на фино-

мическия ексосенсиингредиент от гледна точка на ингредиентно-първичната 

ингредиентна структурна финомическа чувствителност
d
 (към които се чис-

лят финомическият ексофундингредиент и финомическият ексоконструингре-

диент). 

(4) Финомически резофундпредмет*
d
 (finomic resofundthing) [съкратено от 

и същото като разрешаващ фундаментален финомически предмет*
d
 (resolving 

fundamental finomic thing) и същото като финомически резофундтит*
d
 (finomic 

resofundtite)] [в т.ч. разрешаващ фундаментален финомически обект* 

(resolving fundamental finomic object), разрешаваща фундаментална финоми-

ческа система* (resolving fundamental finomic system), разрешаващ фунда-

ментален финомически ингредиент* (resolving fundamental finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в резофун-

дфиномиката. Той е финомически предмет, който едновременно е финоми-

чески резопредмет
d
 и финомически фундпридмет

d
 и е общо понятие за разно-

видностите на финомическия резофундпредмет от гледна точка на първичната 

ингредиентна разрешаваща финомическа способност*
d
 (към които се числят 

финомическият тенфундпредмет и финомическият ексофундпредмет). Общото 

за тях е, че всички те са разновидности на финомическия фундпредмет, т.е. че 

всички те са финомически предмети, които имат фундаментална определеност 

при сравнително ниска степен на чувствителност към външните въздействия. 

Други избрани разновидности на финомическия резофундпредмет са 
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(а) финомическата резофундсистема*
d
 (finomic resofundsystem) [съкрате-

но от и същото като разрешаваща фундаментална финомическа система*
d
 

(resolving fundamental finomic system)] – финомическа система
d
, която е конс-

титуирана в резофундфиномиката и която от своя страна e общо понятие за 

разновидностите на финомическата резофундсистема от гледна точка на сис-

темно-първичната ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 

(към които се числят финомическата тенфундсистема и финомическата ексо-

фундсистема), и 

(б) финомическият резофундингредиент*
d
 (finomic resofundingredient) 

[съкратено от и същото като разрешаващ фундаментален финомическа ингре-

диент*
d
 (resolving fundamental finomic ingredient)] – финомически ингредиент

d
, 

който е конституиран в резофундфиномиката и който от своя страна e общо 

понятие за разновидностите на финомическия резофундингредиент от гледна 

точка на ингредиентно-първичната ингредиентна разрешаваща финомическа 

способност
d
 (към които се числят финомическият тенфундингредиент и фи-

номическият ексофундингредиент). 

(5) Финомически резоконструпредмет*
d
 (finomic resoconstruthing) [съкра-

тено от и същото като разрешаващ конструктивен финомически предмет*
d
 

(resolving constructive finomic thing) и същото като финомически резоконстру-

тит*
d
 (finomic resoconstrutite)] [в т.ч. разрешаващ конструктивен финоми-

чески обект* (resolving constructive finomic object), разрешаваща конструк-

тивна финомическа система* (resolving constructive finomic system), разре-

шаващ конструктивен финомически ингредиент* (resolving constructive 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в ре-

зоконструфиномиката. Той е финомически предмет, който едновременно е 

финомически резопредмет
d
 и финомически конструпридмет

d
 и е общо поня-

тие за разновидностите на финомическия резоконструпредмет от гледна точка 

на първичната ингредиентна разрешаваща финомическа способност*
d
 (към 

които се числят финомическият тенконструпредмет и финомическият ексо-

конструпредмет). Общото за тях е, че всички те са разновидности на финоми-

ческия конструпредмет, т.е. че всички те са финомически предмети, които 

имат конструктивна определеност при сравнително висока степен на чувстви-

телност към външните въздействия. Други избрани разновидности на финоми-

ческия резоконструпредмет са 

(а) финомическата резоконструсистема*
d
 (finomic resoconstrusystem) 

[съкратено от и същото като разрешаваща конструктивна финомическа сис-

тема*
d
 (resolving constructive finomic system)] – финомическа система

d
, която 
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е конституирана в резоконструфиномиката и която от своя страна e общо по-

нятие за разновидностите на финомическата резоконструсистема от гледна 

точка на системно-първичната ингредиентна разрешаваща финомическа спо-

собност
d
 (към които се числят финомическата тенконструсистема и финоми-

ческата ексоконструсистема), и 

(б) финомическият резоконструингредиент*
d
 (finomic resoconstru-

ingredient) [съкратено от и същото като разрешаващ конструктивен финоми-

чески ингредиент*
d
 (resolving constructive finomic ingredient)] – финомически 

ингредиент
d
, който е конституиран в резоконструфиномиката и който от своя 

страна e общо понятие за разновидностите на финомическия резоконструинг-

редиент от гледна точка на ингредиентно-първичната ингредиентна разреша-

ваща финомическа способност
d
 (към които се числят финомическият тенконс-

труингредиент и финомическият ексоконструингредиент). 

(6) Финомически тенфундпредмет*
d
 (finomic tenfundthing) [съкратено от 

и същото като принципиален фундаментален финомически предмет*
d
 

(principial fundamental finomic thing) и същото като финомически тенфун-

дтит*
d
 (finomic tenfundtite)] [в т.ч. принципиален фундаментален финоми-

чески обект* (principial fundamental finomic object), принципиална фунда-

ментална финомическа система* (principial fundamental finomic system), 

принципиален фундаментален финомически ингредиент* (principial 

fundamental finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в тенфундфиномиката*
d
, следователно е конституиран едновремен-

но в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) и в резофундфиномиката 

(значи и във фундфиномиката). Той е финомически предмет, който едновре-

менно е финомически тенпредмет
d
 и финомически фундпредмет

d
 (той еднов-

ременно е тяхна разновидност). Финомическият тенфундпредмет едновремен-

но 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия фундпредмет е фи-

номически предмет, който има фундаментална определеност при сравнително 

ниска степен на чувствителност към външните въздействия, и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия тенпредмет е фино-

мически предмет, който има принципиална определеност при сравнително ви-

сока степен на абстрактност и обобщеност на финомическите зависимости. 

Други избрани разновидности на финомическия тенфундпредмет са 

(а) финомическата тенфундсистема*
d
 (finomic tenfundsystem) [съкратено 

от и същото като принципиална фундаментална финомическа система*
d
 

(principial fundamental finomic system)] – финомическа система
d
, която е конс-
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титуирана в тенфундфиномиката, следователно е конституирана едновременно 

в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) и в резофундфиномиката 

(значи и във фундфиномиката); тя е финомическа система, която едновремен-

но е финомическа тенсистема
d
 и финомическа фундсистема

d
 (тя едновре-

менно е тяхна разновидност), и 

(б) финомическият тенфундингредиент*
d
 (finomic tenfundingredient) 

[съкратено от и същото като принципиален фундаментален финомически инг-

редиент*
d
 (principial fundamental finomic ingredient)] – финомически ингреди-

ент
d
, който е конституиран в тенфундфиномиката, следователно е конституи-

ран едновременно в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) и в резо-

фундфиномиката (значи и във фундфиномиката); той е финомически ингреди-

ент, който едновременно е финомически тенингредиент
d
 и финомически фун-

дингредиент
d
 (той еднавременно е тяхна разновидност). 

(7) Финомически тенконструпредмет*
d
 (finomic tenconstruthing) [съкра-

теноот и същото като принципиален конструктивен финомически предмет*
d
 

(principial constructive finomic thing) и същото като финомически тенконстру-

тит*
d
 (finomic tenconstrutite)] [в т.ч. принципиален конструктивен финоми-

чески обект* (principial constructive finomic object), принципиална конст-

руктивна финомическа система* (principial constructive finomic system), 

принципиален конструктивен финомически ингредиент* (principial 

constructive finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в тенконструфиномиката*
d
, следователно е конституиран едновре-

менно в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) и в резоконструфи-

номиката (значи и във конструфиномиката). Той е финомически предмет, кой-

то едновременно е финомически тенпредмет
d
 и финомически конструп-

редмет
d
 (той едновременно е тяхна разновидност). Финомическият тенконст-

рупредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия тенпредмет е фино-

мически предмет, който има принципиална определеност при сравнително ви-

сока степен на абстрактност и обобщеност на финомическите зависимости, и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия конструпредмет е 

финомически предмет, който има конструктивна определеност при сравнител-

но висока степен на чувствителност къв външните въздействия. 

Други избрани разновидности на финомическия тенконструпредмет са 

(а) финомическата тенконструсистема*
d
 (finomic tenconstrusystem) [сък-

ратено от и същото като принципиална конструктивна финомическа систе-

ма*
d
 (principial constructive finomic system)] – финомическа система

d
, която е 
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конституирана в тенконструфиномиката, следователно е конституирана 

едновременно в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) и в резоконс-

труфиномиката (значи и във конструфиномиката); тя е финомическа система, 

която едновременно е финомическа тенсистема
d
 и финомическа фундсисте-

ма
d
 (тя едновременно е тяхна разновидност), и 

(б) финомическият тенконструингредиент*
d
 (finomic tenconstru-

ingredient) [съкратено от и същото като принципиален конструктивен финоми-

чески ингредиент*
d
 (principial constructive finomic ingredient)] – финомически 

ингредиент
d
, който е конституиран в тенконструфиномиката, следователно е 

конституиран едновременно в тенсенсифиномиката (значи и в тенфиномиката) 

и в резоконструфиномиката (значи и във конструфиномиката); той е финоми-

чески ингредиент, който едновременно е финомически тенингредиент
d
 и фи-

номически фундингредиент
d
 (той еднавременно е тяхна разновидност). 

(8) Финомически ексофундпредмет*
d
 (finomic exofundthing) [съкратено от 

и същото като изразяващо-операционализиран фундаментален финомически 

предмет*
d
 (expressively-operationalized fundamental finomic thing) и същото ка-

то финомически ексофундтит*
d
 (finomic exofundtite)] [в т.ч. изразяващо-

операционализиран фундаментален финомически обект* (expressively-

operationalized fundamental finomic object), изразяващо-операционализирана 

фундаментална финомическа система* (expressively-operationalized 

fundamental finomic system), изразяващо-операционализиран фундаментален 

финомически ингредиент* (expressively-operationalized fundamental finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конституиран в ексофун-

дфиномиката*
d
, следователно е конституиран едновременно в ексосенсифи-

номиката (значи и в ексофиномиката) и в резофундфиномиката (значи и във 

фундфиномиката). Той е финомически предмет, който едновременно е фино-

мически ексопредмет
d
 и финомически фундпредмет

d
 (той едновременно е 

тяхна разновидност). Финомическият ексофундпредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия фундпредмет е фи-

номически предмет, който има фундаментална определеност при сравнително 

ниска степен на чувствителност към външните въздействия, и 

(б) в качеството си на разновидност на финомическия ексопредмет е фи-

номически предмет, който има изразяващо-операционализирана определеност 

при сравнително ниска степен на абстрактност и обобщеност на финомически-

те зависимости. 

Други избрани разновидности на финомическия ексофундпредмет са 
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(а) финомическата ексофундсистема*
d
 (finomic exofundsystem) [съкрате-

но от и същото като изразяващо-операционализирана фундаментална фино-

мическа система*
d
 (expressively-operationalized fundamental finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в ексофундфиномиката, следо-

вателно е конституирана едновременно в ексосенсифиномиката (значи и в ек-

софиномиката) и в резофундфиномиката (значи и във фундфиномиката); тя е 

финомическа система, която едновременно е финомическа ексосистема
d
 и 

финомическа фундсистема
d
 (тя едновременно е тяхна разновидност), и 

(б) финомическият ексофундингредиент*
d
 (finomic exofundingredient) 

[съкратено от и същото като изразяващо-операционализиран фундаментален 

финомически ингредиент*
d
 (expressively-operationalized fundamental finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ексофундфи-

номиката, следователно е конституиран едновременно в ексосенсифиномиката 

(значи и в ексофиномиката) и в резофундфиномиката (значи и във фундфино-

миката); той е финомически ингредиент, който едновременно е финомически 

ексоингредиент
d
 и финомически фундингредиент

d
 (той еднавременно е тяхна 

разновидност). 

(9) Финомически ексоконструпредмет*
d
 (finomic exoconstruthing) [съкра-

теноот и същото като изразяващо-операционализиран конструктивен финоми-

чески предмет*
d
 (expressively-operationalized constructive finomic thing) и съ-

щото като финомически ексоконструтит*
d
 (finomic exoconstrutite)] [в т.ч. из-

разяващо-операционализиран конструктивен финомически обект* 

(expressively-operationalized constructive finomic object), изразяващо-

операционализирана конструктивна финомическа система* (expressively-

operationalized constructive finomic system), изразяващо-операционализиран 

конструктивен финомически ингредиент* (expressively-operationalized 

constructive finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, който е конс-

титуиран в ексоконструфиномиката*
d
, следователно е конституиран еднов-

ременно в ексосенсифиномиката (значи и в ексофиномиката) и в резоконстру-

финомиката (значи и във конструфиномиката). Той е финомически предмет, 

който едновременно е финомически ексопредмет
d
 и финомически конструп-

редмет
d
 (той едновременно е тяхна разновидност). Финомическият ексоконс-

трупредмет едновременно 

(а) в качеството си на разновидност на финомическия ексопредмет е фи-

номически предмет, който има изразяващо-операционализирана определеност 

при сравнително ниска степен на абстрактност и обобщеност на финомически-

те зависимости, и 
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(б) в качеството си на разновидност на финомическия конструпредмет е 

финомически предмет, който има конструктивна определеност при сравнител-

но висока степен на чувствителност къв външните въздействия. 

Други избрани разновидности на финомическия ексоконструпредмет са 

(а) финомическата ексоконструсистема*
d
 (finomic exoconstrusystem) 

[съкратено от и същото като изразяващо-операционализирана конструктивна 

финомическа система*
d
 (expressively-operationalized constructive finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в ексоконструфино-

миката, следователно е конституирана едновременно в ексосенсифиномиката 

(значи и в ексофиномиката) и в резоконструфиномиката (значи и във констру-

финомиката); тя е финомическа система, която едновременно е финомическа 

ексосистема
d
 и финомическа фундсистема

d
 (тя едновременно е тяхна разно-

видност), и 

(б) финомическият ексоконструингредиент*
d
 (finomic exoconstru-

ingredient) [съкратено от и същото като изразяващо-операционализиран конст-

руктивен финомически ингредиент*
d
 (expressively-operationalized constructive 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ексо-

конструфиномиката, следователно е конституиран едновременно в ексосенси-

финомиката (значи и в ексофиномиката) и в резоконструфиномиката (значи и 

във конструфиномиката); той е финомически ингредиент, който едновременно 

е финомически ексоингредиент
d
 и финомически фундингредиент

d
 (той еднав-

ременно е тяхна разновидност). 

В. Функционалното прилагане на критерия на ингредиентна финоми-

ческа резосенситивност
d
 към понятието за финомическа резосенситивност*

d
 

(finomic resosensitivity) [съкратено от и същото като разрешаваща финомичес-

ка сенситивност*
d
 (resolving finomy sensitivity); функционалност, която 

едновременно е ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 и 

структурна финомическа чувствителност
d
] поражда неговите разновиднос-

ти, посочени в табл. 6.3 [т.е. разновидности според функционалната ингреди-

ентна финомическа резосенситивност*
d
 (functional ingrediental finomic 

resosensitivity), която е комбинация от функционалната ингредиентна разре-

шаваща финомическа способност*
d
 (functional ingrediental resolving finomic 

power) и функционалната ингредиентна структурна финомическа чувстви-

телност*
d
 (functional ingrediental structural finomic sensitivity)]. Посочените в 

табл. 6.3 разновидности на финомическата резосенситивност са пояснени по 

долу. 
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Табл. 6.3. Разновидности на финомическата резосенситивност според 

функционалната ингредиентна финомическа резосенситивност 

Функционална ингредиентна структурна 

финомическа чувствителност 
Функционална 

ингредиентна 

финомическа 

резосенситивност 

(финомическа 

резосенситивност) 

Структурна 

финоми- 

ческа 

чувстви- 

телност 

Финоми- 

ческа 

фундамен- 

талност 

Финоми- 

ческа 

конструк- 

тивност 

Финоми- 

ческа 

разреши- 

телност 

Финомическа 

резо- 

сенситвност 

(разрешаваща 

финомическа 

чувстви- 

телност) 

Финомическа 

резо- 

фундамен- 

талност 

(разрешаваща 

финомическа 

фундамен- 

талност) 

Финомическа 

резо- 

конструк- 

тивност 

(разрешаваща 

финомическа 

конструк- 

тивност) 

Финоми- 

ческа 

тено- 

идност 

Финомическа 

тен- 

сенситвност 

(теноидна 

финомическа 

чувстви- 

телност) 

Финомическа 

тен- 

фундамен- 

талност 

(теноидна 

финомическа 

фундамен- 

талност) 

Финомическа 

тен- 

конструк- 

тивност 

(теноидна 

финомическа 

конструк- 

тивност) 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

 и
н
г
р
ед
и
ен
т
н
а

 р
а
зш

е
щ
а
в
а
щ
а

 

ф
и
н
о
м
и
ч
ес
к
а

 с
п
о
со
б
н
о
ст

 

Финоми- 

ческа 

ексо- 

идност 

Финомическа 

ексо- 

сенситвност 

(ексоидна 

финомическа 

чувстви- 

телност) 

Финомическа 

ексо- 

фундамен- 

талност 

(ексоидна 

финомическа 

фундамен- 

талност) 

Финомическа 

ексо- 

конструк- 

тивност 

(ексоидна 

финомическа 

конструк- 

тивност) 

 

(1) Разрешаваща финомическа чувствителност*
d
 (resolving finomic 

sensitivity) [финомическа резосенситивност*
d
 (finomic resosensitivity)] – състо-

яние (положение) на финомическия предмет да е разрешаващ сенситивностен 

финомически предмет
d
 (същото като финомически резосенсипредмет

d
). Това 
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означава, че той едновременно се намира в състоянието на финомическа раз-

решителност
d
 и на структурна финомическа чувствителност

d
. Според фун-

кционалната ингредиентна разрешаваща финомическа способност
d
 финоми-

ческата резосенситивност
d
 е общо понятие за финомическа тенсенситив-

ност
d
 и финомическа ексосенситивност

d
, а според функционалната ингреди-

ентна структурна финомическа чувствителност
d
 е общо понятие за финоми-

ческа резофундаменталност
d
 и финомическа резоконструктивност

d
, всички 

които са нейни разновидности. 

(2) Теноидна финомическа чувствителност*
d
 (tenoidal finomic sensitivity) 

[същото като финомическа тенсенситивност*
d
 (finomic tensensitivity)] – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е принципиален сенситив-

ностен финомически предмет*
d
 (същото като финомически тенсенсип-

редмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в състоянието на фи-

номическа теноидност
d
 и на структурна финомическа чувствителност

d
. 

Според функционалната ингредиентна структурна финомическа чувстви-

телност
d
 разновидности на финомическата тенсенситивност*

d
 са финоми-

ческата тенфундаменталност
d
, и финомическата тенконструктивност

d
, за 

които тя е общо понятие. 

(3) Ексооидна финомическа чувствителност*
d
 (exoidal finomic sensitivity) 

[същото като финомическа ексосенситивност*
d
 (finomic exosensitivity)] – със-

тояние (положение) на финомическия предмет да е изразяващо-

операционализиран сенситивностен финомически предмет*
d
 (същото като 

финомически ексосенсипредмет
d
). Това означава, че той едновременно се на-

мира в състоянието на финомическа ексоидност
d
 и на структурна финоми-

ческа чувствителност
d
. Според функционалната ингредиентна структурна 

финомическа чувствителност
d
 разновидности на финомическата ексосенси-

тивност*
d
 са финомическата ексофундаменталност

d
, и финомическата ек-

соконструктивност
d
, за които тя е общо понятие. 

(4) Разрешаваща финомическа фундаменталност*
d
 (resolving finomic 

fundamentality) [същото като финомическа резофундаменталност*
d
 (finomic 

resofundamentality)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

разрешаващ фундаментален финомически предмет*
d
 (същото като финоми-

чески резофундпредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в 

състоянието на финомическа разрешителност
d
 и на финомическа фундамен-

талност
d
. Според функционалната ингредиентна разрешаваща финомическа 

способност
d
 разновидности на финомическата резофундаменталност*

d
 са 
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финомическата тенфундаменталност
d
, и финомическата ексофундаментал-

ност
d
, за които тя е общо понятие. 

(5) Разрешаваща финомическа конструктивност*
d
 (resolving finomic con-

structiveness) [същото като финомическа резоконструктивност*
d
 (finomic 

resoconstructiveness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

разрешаващ конструктивен финомически предмет*
d
 (същото като финоми-

чески резоконструпредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в 

състоянието на финомическа разрешителност
d
 и на финомическа конструк-

тивност
d
. Според функционалната ингредиентна разрешаваща финомическа 

способност
d
 разновидности на финомическата резоконструктивност*

d
 са 

финомическата тенконструктивност
d
, и финомическата ексоконструктив-

ност
d
, за които тя е общо понятие. 

(6) Теноидна финомическа фундаменталност*
d
 (tenoidal finomic 

fundamentality) [същото като финомическа тенфундаменталност*
d
 (finomic 

tenfundamentality)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

принципиален фундаментален финомически предмет*
d
 (същото като финоми-

чески тенфундпредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в 

състоянието на теноидна финомическа чувствителност
d
 и на разрешаваща 

финомическа фундаменталност
d
, които от своя страна са общи понятия за 

финомическа тенфундаменталност*
d
 (тя е тяхна обща разновидност). 

(7) Теноидна финомическа конструктивност*
d
 (tenoidal finomic 

constructiveness) [същото като финомическа тенконструктивност*
d
 (finomic 

tenconstructiveness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

принципиален конструктивен финомически предмет*
d
 (същото като финоми-

чески тенконструпредмет
d
). Това означава, че той едновременно се намира в 

състоянието на теноидна финомическа чувствителност
d
 и на разрешаваща 

финомическа конструктивност
d
, които от своя страна са общи понятия за фи-

номическа тенконструктивност*
d
 (тя е тяхна обща разновидност). 

(8) Ексоидна финомическа фундаменталност*
d
 (exoidal finomic 

fundamentality) [същото като финомическа ексофундаменталност*
d
 (finomic 

exofundamentality)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

изразяващо-операционализиран фундаментален финомически предмет*
d
 (съ-

щото като финомически ексофундпредмет
d
). Това означава, че той едновре-

менно се намира в състоянието на ексоидна финомическа чувствителност
d
 и 

на разрешаваща финомическа фундаменталност
d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическа ексофундаменталност*
d
 (тя е тяхна обща раз-

новидност). 
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(9) Ексоидна финомическа конструктивност*
d
 (exoidal finomic 

constructiveness) [същото като финомическа ексоконструктивност*
d
 (finomic 

exoconstructiveness)] – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

изразяващо-операционализиран конструктивен финомически предмет*
d
 (съ-

щото като финомически ексоконструпредмет
d
). Това означава, че той еднов-

ременно се намира в състоянието на ексоидна финомическа чувствителност
d
 

и на разрешаваща финомическа конструктивност
d
, които от своя страна са 

общи понятия за финомическа ексоконструктивност*
d
 (тя е тяхна обща раз-

новидност). 
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6.4. Ингредиентна финомическа разработеност 

Ингредиентната финомическа разработеност*
d
 (ingrediental finomic 

elaborateness) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. и фи-

номическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингреди-

енти
d
) се класифицират според точността на проявление на финомическите 

закономерности при тяхното (на предметите) функциониране в човешката 

дейност в диапазона от финомическата необходимост
d
 до финомическата 

случайност
d
, положение, което се дължи на различната обоснованост, слож-

ност и подробност в тяхното разработване. Финомическите предмети със 

сравнително голяма точност на проявление на финомическите закономерности 

се интепретират като теоретични предмети (при тяхното функциониране има 

чисто проявление на финомическите закономерности, както е при финомичес-

ката необходимост; те се характеризират с пълно спазване на правилата на ло-

гическия извод и с висока степен на абстрактност и с ниска степен на конкрет-

ност). Финомическите предмети със сравнително малка точност на проявление 

на финомическите закономерности се интепретират като приложни предмети 

(при тяхното функциониране има нечисто (с отклонения от необходимостта) 

проявление на финомическите закономерности, както е при финомическата 

случайност; те се характеризират с непълно спазване на правилата на логичес-

кия извод и с ниска степен на абстрактност и висока степен на конкретност). 

Това са двете крайни равнища на точността на проявление на финомичес-

ките закономерности, между които съществувт много междинни равнища. 

Преходът от теоретичните към приложните финомически предмети е реализи-

ране на финомическата необходимост чрез финомическата случайност и е на-

чин на осъществяване на финомическите закономерности. Преминаването от 

теоретичните към приложните финомически предмети е една от разновиднос-

тите на преминаването от абстрактното към конкретното в финомиката (т.е. е 

едно от проявленията на нейната дедуктивност) (вж. абстрактно в финоми-

ката
e
 и конкретно в финомиката

e
). Теоретичните и приложните предмети мо-

гат да бъдат както обективни предмети (обективно съществуващи), така и су-

бективни предмети (отразени в човешкото съзнание). При първия случай 

обективно съществуващие предмети могат да бъдат както теоретични предме-

ти (тогава те образуват финомическата теорèтика), така и приложни предмети 

(тогава те образуват финомическата практика
d
). При вторият случай субек-
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тивно отразените предмети формират финомическата наука
d
 и тогава те също 

могат да бъдат както теоретични предмети (тогава те формират теоретичната 

финомическа наука, т.е. финомическата теория
d
), така и приложни приложни 

предмети (тогава те формират приложната финомическа наука, т.е. финоми-

ческа праксеология). 

Ингредиентната финомическа разработеност е разновидност на ингреди-

ентната финомическа дедуктивност
d 

 и е частен случай на ингредиентната 

субномическа разработеност
e
 (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа разра-

ботеност
d
 към понятието за елафиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна финоми-

ческа разработеност*
d
 (organic ingrediental finomic elaborateness)]: 

(1) елафиномика*
d
 (elafinomy) [съкратено от и същото като разработена 

финомика*
d
 (elaborated finomy) (буквално разаботностна финомика)] – общо 

понятие за разновидностите на елафиномиката от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа разработеност
d
 (към които се числят терефиномиката, ек-

спефиномиката и аплифиномиката); финомика
ed

, съставена от финомически 

елапредмети
d
; 

(2) терефиномика*
d
 (therefinomy) [съкратено от и същото като теоретич-

на финомика
d
 (theoretical finomy)] – финомика

e
, съставена от теоретични фи-

номически предмети
d
; 

(3) експефиномика*
d
 (expefinomy) [съкратено от и същото като експери-

ментална финомика
d
 (experimental finomy)] – финомика

e
, съставена от експе-

риментални финомически предмети
d
; 

(4) аплифиномика*
d
 (applifinomy) [съкратено от и същото като приложна 

финомика
d
 (applied finomy)] – финомика

e
, съставена от приложни финомически 

предмети
d
. 

В своята общност теоретичната финомика, експерименталната финомика 

и приложната финомика образуват финомиката в нейната цялост. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа разработе-

ност
d
 към понятието за финомически елапредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финоми-

ческа разработеност*
d
 (primary ingrediental finomic elaborateness)]: 

(1) Финомически елапредмет*
d
 (finomic elathing) [съкратено от и същото 

като разработен финомически предмет*
d
 (elaborated finomic thing) (буквално 

рарзаботеностен финомически предмет) и същото като финомически ела-
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тит*
d
 (finomic elatite)] [в т.ч. разработен финомически обект* (elaborated 

finomic object), разработена финомическа система* (elaborated finomic 

system), разработен финомически ингредиент* (elaborated finomic ingredient) 

и т.н.] – финомически предмет
d
, който обобщава разграничаването на фино-

мическите предмети на теоретични, експериментални и приложни; той показва 

наличието на финомическа разработеност; финомически предмет, конституи-

ран в елафиномиката; общо понятие за разновидностите на разработения фи-

номически предмет от гледна точка на ингредиентната финомическа разра-

ботеност
d
 (към които се числят теоретичният финомически предмет, експе-

рименталният финомически предмет и приложният финомически предмет); 

други избрани разновидности на финомическия елапредмет са: 

(а) финомическата еласисистема*
d
 (finomic elasystem) [съкратено от и 

същото като разработена финомическа система*
d
 (elaborated finomic system)] 

– финомическа система
d
, която е конституирана в елафиномиката; общо поня-

тие за теоретичната финомическа система, експерименталната финомическа 

система и апликтивната финомическата система; и 

(б) финомическият елаингредиент*
d
 (finomic elaingredient) [съкратено от 

и същото като разработен финомически ингредиент*
d
 (elaborated finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в елафиномика-

та; общо понятие за е за теоретичния финомически ингредиент, експеримен-

талния финомически ингредиент и апликтивния финомическати ингредиент. 

(2) Финомически терепредмет*
d
 (finomic therething) [съкратено от и съ-

щото като теоретичен финомически предмет*
d
 (theoretical finomic thing) и 

същото като финомически теретит*
d
 (finomic theretite)] [в т.ч. теоретичен 

финомически обект* (theoretical finomic object), теоретичен финомическа 

система* (theoretical finomic system), теоретичен финомически ингреди-

ент* (theoretical finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, конститу-

иран в терефиномиката; той показва наличието на финомическа теоретичност 

(на сравнително голяма точност на проявление на финомическите закономер-

ности и на сравнително ниска приложимост в финомическата практика); изб-

рани негови разновидности са: 

(а) финомическата тересистема*
d
 (finomic theresystem) [съкратено от и 

същото като теоретична финомическа система*
d
 (theoretical finomic system)] 

– финомическа система
d
, конституирана във терефиномиката; при нея има 

сравнително голяма точност на проявление на финомическите закономерности 

и сравнително ниска приложимост в финомическата практика; тя показва на-

личието на финомическа теоретичност; и 
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(б) финомическият тереингредиент*
d
 (finomic thereingredient) [съкратено 

от и същото като теоретичен финомически ингредиент*
d
 (theoretical finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран във терефиномиката; 

при него има сравнително голяма точност на проявление на финомическите 

закономерности и сравнително ниска приложимост в финомическата практика; 

той показва наличието на финомическа теоретичност. 

(3) Финомически експепредмет*
d
 (finomic expething) [съкратено от и съ-

щото като експериментален финомически предмет*
d
 (experimental finomic 

thing) и същото като финомически експетит*
d
 (finomic expetite)] [в т.ч. експе-

риментален финомически обект* (experimental finomic object), експеримен-

тална финомическа система* (experimental finomic system), експеримента-

лен финомически ингредиент* (experimental finomic ingredient) и т.н.] – фи-

номически предмет
d
, конституиран в експефиномиката; той показва наличието 

на финомическа експерименталност [на сравнително приемлива точност на 

проявление на финомическите закономерности и на сравнително приемлива 

приложимост в финомическата практика; изпълнява ролята на трансмисионен 

(предавателен) финомически предмет от теоретичния към приложния финоми-

чески предмет]; избрани негови разновидности са: 

(а) финомическата експесистема*
d
 (finomic expesystem) [съкратено от и 

същото като експериментална финомическа система*
d
 (experimental finomic 

system)] – финомическа система
d
, конституирана във експефиномиката; при 

нея има сравнително приемлива точност на проявление на финомическите за-

кономерности и на сравнително приемлива приложимост в финомическата 

практика; изпълнява ролята на трансмисионна (предавателна) финомическа 

система от теоретичната към приложната финомическа система; тя показва 

наличието на финомическа експерименталност; и 

(б) финомическият експеингредиент*
d
 (finomic expeingredient) [съкратено 

от и същото като експериментален финомически ингредиент*
d
 (experimental 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран във експефино-

миката; при него сравнително приемлива точност на проявление на финоми-

ческите закономерности и на сравнително приемлива приложимост в финоми-

ческата практика; изпълнява ролята на трансмисионен (предавателен) фино-

мически ингредиент от теоретичния към приложния финомически ингредиент; 

той показва наличието на финомическа експерименталност. 

(4) Финомически аплипредмет*
d
 (finomic applithing) [съкратено от и съ-

щото като приложен финомически предмет*
d
 (applied finomic thing) и същото 

като финомически аплитит*
d
 (finomic applitite)] [в т.ч. приложен финомичес-
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ки обект* (applied finomic object), приложен финомическа система* (applied 

finomic system), приложен финомически ингредиент* (applied finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
d
, конституиран в аплифиномиката; 

той показва наличието на финомическа приложност (на малка точност на про-

явление на финомическите закономерности и на сравнително висока прило-

жимост в финомическата практика); избрани негови разновидности са: 

(а) финомическата аплисистема*
d
 (finomic applisystem) [съкратено от и 

същото като приложна финомическа система*
d
 (applied finomic system)] – фи-

номическа система
d
, конституирана във аплифиномиката; при нея има срав-

нително малка точност на проявление на финомическите закономерности и 

сравнително висока приложимост в финомическата практика; тя показва нали-

чието на финомическа приложност; и 

(б) финомическият аплиингредиент*
d
 (finomic appliingredient) [съкратено 

от и същото като приложен финомически ингредиент*
d
 (applied finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, конституиран във аплифиномиката; 

при него има сравнително малка точност на проявление на финомическите за-

кономерности и сравнително висока приложимост в финомическата практика; 

той показва наличието на финомическа приложност. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа разра-

ботеност
d
 към понятието за финомическа разработеност поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната ингредиен-

тна финомическа разработеност*
d
 (functional ingrediental finomic elaborate-

ness)]: 

(1) финомическа разработеност*
d
 (finomic elaborateness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е разработен финомически предмет; 

(2) финомическа теоретичност*
d
 (finomic theoreticality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е теоретичен финомически предмет; 

(3) финомическа експерименталност*
d
 (finomic experimentality) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е експериментален финомичес-

ки предмет; 

(4) финомическа приложност*
d
 (finomic applictiveness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е приложен финомически предмет. 
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7. Ингредиентна финомическа суфицитност 

Ингредиентната финомическа суфицитност*
d
 (ingrediental finomic 

sufficiency) [същото като ингредиентна финомическа достатъчност*
d
 

(ingrediental finomic sufficiency)] е първичен ингредиентен финомически кри-

терий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

e
), според който финомическите 

предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

e
, финомическите системи

e
 и фи-

номическите ингредиенти
d
) се класифицират според ролята им в постигането 

на достатъчност (пълнота) на финомическата истинност
d
. Основава се върху 

зависимостите между диалектическите понятия за необходимост, възможност, 

случайност, и действителност, в частност за финомическа необходимост
d
, фи-

номическа възможност
d
 и финомическа действителност

d
 и финомическа 

случайност
e
, и върху моето схващане, че те са степени в постигането на фино-

мическата истинност
d
 в качеството ù на верификатор на финомическата ис-

тина
ed

. Ингредиентната финомическа суфицитност е понятие по-широко от 

критерия за ингредиентната финомическа истинност
d
, тъй като включва не 

само последната, но и понятия, пряко отнасящи се до достатъчната пълнота на 

нафиномическата истинност, като финомическа достижимост*
d
 (finomic 

attainability), финомическа реализуемост*
d
 (finomic realizability), финомическа 

реализираност*
d
 (finomic fulfilness), финомическа обоснованост*

d
 (finomic 

validity), финомическа достигнатост*
d
 (finomic attainability) и финомическа 

узаконеност*
d
 (finomic regularity). Ингредиентната финомическа суфицитност 

е разновидност на ингредиентната финомическа приоритетност
d
 е частен 

случай на ингредиентната субномическа суфицитнот (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа суфи-

цитност
d
 към понятието за суфифиномика поражда следните негови разно-

видности в качеството им на степени в постигането на истинностната фино-

мика
d
 [т.е. според органическата ингредиентна финомическа суфицитност*

d
 

(organic ingrediental finomic sufficiency)]. 

(1) Суфифиномика*
d
 (suffifinomy) [съкратено от и същото като суфицит-

ностна финомика*
d
 (sufficient finomy) и същото като достатъчностна фино-

мика*
d
 (sufficient finomy)] – общо понятие за разновидностите на финомиката 

от гледна точка на ингредиентната финомическа суфицитност
d
; финомика

ed
, 

която подрежда финомическите предмети
d
 в посока от необходимото до 

действителното състояние в финомиката, като по този начин се изразява сте-

пента на достигане до финомическата действителност и с което се обосновава 
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достатъчността на финомическата истинност*
d
 (finomic veracity 

sufficiency) (вж. финомическа необходимост
ed

 и финомическа действител-

ност
d
). Затова разновидностите на суфицитностната финомика са в диапазона 

от необходимата финомика до действителната финомика. Тя е финомика, със-

тавена от суфицитностни финомически предмети
d
. Суфифиномиката е една 

от разновидностите на кофиномиката
d
. 

(2) Индифиномика*
d
 (indifinomy) [съкратено от и същото като необходима 

финомика*
ed

 (indispensable finomy) и същото като реквифиномика*
d
 

(requifinomy), което е съкратено от и същото като необходима финомика*
d
 

(required /requisite/ finomy)] – такава опосредствано (непосредствено невиди-

мо) съществуваща вътрешна необходима страна на финомиката в даден инг-

редиентен финомически обхват, която функцонира при пълно спазване изиск-

ванията на системата от финомически закони (без системни и случайни от-

клонения от тях в нейното финомическо поведение
d
) в границите на посочения 

ингредиентен обхват; начална степен в движението от необходимото до дейст-

вителното в финомиката (вж. финомическа необходимост
d
 и финомическа 

действителност
d
). Тя е финомика, съставена от необходими финомически 

предмети
d
. 

(3) Посифиномика*
d
 (possifinomy) [съкратено от и същото като възможна 

финомика*
d
 (possible finomy)] – такава опосредствано (непосредствено неви-

димо) съществуваща вътрешна страна на финомиката
ed

 в даден ингредиентен 

финомически обхват, която отразява обективно-съществуващата финомическа 

тенденция
d
 на развитието на финомиката; тя възниква върху основата на една 

или друга финомическа необходимост
ed

 и финомическа закономерност
d
 на 

развитието, но е такава финомика, която може да се осъществи, а може и да не 

се осъществи като действителна финомика
d
 в зависимост от съчетанието на 

обстоятелствата и тенденциите на функционирането на вътрешната и околната 

финомическа среда
d
 в границите на посочения ингредиентен обхват (вж. фи-

номическа възможност и финомическа действителност
d
); представлява една 

от степените в движението от необходимото до действителното в финомиката 

(вж. финомическа възможност
ed

, финомическа необходимост
d
 и финомическа 

действителност
d
). Тя е финомика, съставена от възможни финомически пред-

мети
d
. 

(4) Стохафиномика*
d
 (stochafinomy) [съкратено от и същото като сто-

хастична финомика*
d
 (stochastic finomy) и като случайна финомика*

d
 

(accidental finomy), чието съкращение е асцифиномика*
d
 (accifinomy)] – такава 

страна на финомиката
d
 в даден ингредиентен финомически обхват, функцио-
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нирането на която е обусловено от стечението на външните за нея обстоятелс-

тва, за разлика от необходимата финомика
d
, функционирането на която е 

обусловено от нейната вътрешна природа; финомика, която може да се осъ-

ществи, но и може да не се осъществи в границите на посочения ингредиентен 

обхват; представлява една от степените в движението от необходимото до 

действителното в финомиката (вж. финомическа възможност
d
, финомическа 

необходимост
d
 и финомическа действителност

d
). Тя е финомика, съставена 

от случайни финомически предмети
d
. 

(5) Субстафиномика*
d
 (substafinomy) [съкратено от и същото като дейст-

вителна финомика*
d
 (substantial (real) finomy), означавана още като реалфино-

мика*
d
 (realfinomy)] – финомика

ed
 в даден ингредиентен финомически обхват, 

която е осъществена като финомическо битие
e
, като финомическа реалност

d
 в 

цялото многообразие на нейните връзки, страни, отношения, в цялата ù конк-

ретност. Разкрива се като съвкупност от реално съществуващи финомически 

предмети
d
 (в т.ч. финомически обекти

d
, финомически системи

d
, финомически 

ингредиенти
d
, финомически явления

d
, финомически процеси

d
 и т.н.), разбирана 

в нейното (на съвкупността на съставящите я финомически предмети) само-

развитие и в нейната конкретна финомическа същност
d
 (вж. финомическа 

действителност
d
). Тя е финомика, съставена от действителни финомически 

предмети
d
. 

(6) Тендфиномика*
d
 (tendfinomy) [съкратено от и същото като тендент-

ностна финомика*
d
 (tendentness finomy)] – необходима финомика

d
 и възмож-

на финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като 

цялостност от необходима и възможна финомика); финомика
ed

 в даден ингре-

диентен финомически обхват, която насочено се осъществява в финомическа-

та действителност
d
 в този обхват и където финомическата насоченост 

(finomic tendencity) (като основа на тендентността на финомиката) произтича 

от финомическата необходимост
d
 и се мотивира чрез финомическата въз-

можност
d
. Тендентностната финомика представлява една от степените в дви-

жението от необходимото до действителното в финомиката. Тя е финомика, 

съставена от тендентностни финомически предмети
d
. 

(7) Пробафиномика*
d
 (probafinomy) [съкратено от и същото като вероят-

ностна финомика*
d
 (probabilitic finomy)] – възможна финомика

d
 и случайна 

финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като ця-

лостност от възможна и случайна финомика); финомика
ed

 в даден ингредиен-

тен финомически обхват, чието осъществяване в този обхват е достижимо са-

мо в определена степен и където финомическата достижимост* (finomic 
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attainability) (като основа на вероятностността на финомиката) произтича от 

финомическата възможност
d
 и се извежда от финомическата случайност

d
. 

Вероятностната финомика представлява една от степените в движението от 

необходимото до действителното в финомиката. Тя е финомика, съставена от 

вероятностни финомически предмети
d
. 

(8) Релиафиномика*
d
 (reliafinomy) [съкратено от и същото като достовер-

на финомика*
d
 (reliable finomy) и същото като трастфиномика*

d
 (trustfinomy), 

което е съкратено от и същото като достоверна финомика*
d
 (trustworthy 

finomy)] – необходима финомика
d
 и действителна финомика

d
, взети заедно в 

тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от необходима и 

действителна финомика); финомика
ed

 в даден ингредиентен финомически обх-

ват, която със сигурност се осъществява в финомическата реалност
d
 в този 

обхват и където финомическата сигурност (finomic reliability) (като основа 

на достоверността на финомиката) произтича от финомическата необходи-

мост
d
 и се потвърждава от финомическата действителност

d
. Достоверната 

финомика представлява една от степените в движението от необходимото до 

действителното в финомиката. Тя е финомика, съставена от достоверни фино-

мически предмети
d
. 

(9) Регуфиномика*
d
 (regufinomy) [съкратено от и същото като закономер-

на финомика*
d
 (regular finomy)] – необходима финомика

d
 и случайна финоми-

ка
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност 

от необходима и случайна финомика); финомика
ed

 в даден ингредиентен фи-

номически обхват, която се осъществява в финомическата среда
e
 според 

изискванията на финомическите закони
d
 в този обхват и където финомичес-

кото изискване (finomic requirement) (като основа на закономерността на фи-

номиката) произтича от финомическата необходимост
d
 и се изолира (се сепа-

рира) от финомическата случайност
d
. Закономерната финомика представлява 

една от степените в движението от необходимото до действителното в фино-

миката. Тя е финомика, съставена от закономерни финомически предмети
d
. 

(10) Фиефиномика*
d
 (feafinomy) [съкратено от и същото като осъществи-

ма финомика*
d
 (feasible finomy)] – възможна финомика

d
 и действителна фи-

номика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като ця-

лостност от възможна и действителна финомика); финомика
ed

 в даден ингре-

диентен финомически обхват, изискване за която е да се реализира в финоми-

ческата реалност
d
 в този обхват и където финомическата реализуемост 

(finomic realizability) (като основа на осъществимостта на финомиката) произ-

тича от финомическата възможност
d
 и се верифицира от финомическата 
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действителност
d
. Осъществимата финомика представлява една от степените в 

движението от необходимото до действителното в финомиката. Тя е финоми-

ка, съставена от осъществими финомически предмети
d
. 

(11) Имплефиномика*
d
 (implefinomy) [съкратено от и същото като осъ-

ществна финомика*
d
 (implementational finomy)] – случайна финомика

d
 и дейс-

твителна финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единст-

во (като цялостност от случайна и действителна финомика); финомика
d
 в да-

ден ингредиентен финомически обхват, която насочено се е осъществила в 

финомическата реалност
d
 в този обхват и където финомическата реализи-

раност (finomic fulfilness) (като основа на осъществеността на финомиката) 

произтича от финомическата действителност
d
 и се създава чрез финомичес-

ката случайност
d
. Осъществената финомика представлява една от степените в 

движението от необходимото до действителното в финомиката. Тя е финоми-

ка, съставена от осъществени финомически предмети
d
. 

(12) Атеинфиномика*
d
 (attainfinomy) [съкратено от и същото като дос-

тижима финомика*
d
 (attainable finomy)] – достоверна финомика

d
 и вероят-

ностна финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство 

(като цялостност от достоверна и вероятностна финомика); финомика
d
 в даден 

ингредиентен финомически обхват, при която е постигната финомическа обос-

нованост
d
 на финомическата достоверност

d
 в посочения обхват. В тези рам-

ки достоверната финомика е вътрешна страна на достижимата финомика, а ве-

роятностностната финомика е външна страна на достижимата финомика и е 

начин на обосноваване на достоверната финомика. Достижимата финомика 

представлява една от степените в движението от необходимото до действител-

ното в финомиката. Тя е финомика, съставена от достижими финомически 

предмети
d
. 

(13) Реаблефиномика*
d
 (reablefinomy) [съкратено от и същото като реали-

зуема финомика*
d
 (realizable finomy)] – закономерна финомика

d
 и осъществи-

ма финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като 

цялостност от закономерна и осъществима финомика); финомика
ed

 в даден ин-

гредиентен финомически обхват, при която има финомическа достигнатост
d
 

на финомическата закономерност
d
 в посочения обхват. В тези рамки законо-

мерната финомика е вътрешна страна на реализуемата финомика, а осъщест-

вимата финомика е външна страна на реализуемата финомика и е начин на 

достигане до закономерната финомика. Реализуемата финомика представ-

лява една от степените в движението от необходимото до действителното в 

финомиката. Тя е финомика, съставена от реализуеми финомически предмети
d
. 
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(14) Фулфифиномика*
d
 (fulfifinomy) [съкратено от и същото като реализи-

рана финомика*
d
 (fulfille finomy)] – тендентностна финомика

d
 и осъществе-

на финомика
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като 

цялостност от тендентностна и осъществена финомика); финомика
ed

 в даден 

ингредиентен финомически обхват, при която е постигната финомическа уза-

коненост
d
 на финомическата тендентност

d
 в посочения обхват. В тези рам-

ки тендентностната финомика е вътрешна страна на реализираната финомика, 

а осъществената финомика е външна страна на реализираната финомика и е 

начин на узаконяване на тендентностната финомика (на превръщането ù 

в закономерна финомика). Реализираната финомика представлява една от сте-

пените в движението от необходимото до действителното в финомиката. Тя е 

финомика, съставена от реализирани финомически предмети
d
. 

(15) Валифиномика*
d
 (valifinomy) [съкратено от и същото като обоснована 

финомика*
d
 (valid finomy)] – достоверна финомика

d
, чиято достоверност (ав-

тентичност) е обоснована с помощта на зависимостите във вероятностната 

финомика
d
, последната в качеството ù на външна страна на достижимата 

финомика
d
. В този смисъл вероятностностната финомика е начин на обосно-

ваване на достоверната финомика. Обоснованата финомика представлява 

една от степените в движението от необходимото до действителното в фино-

миката. Тя е финомика, съставена от обосновани финомически предмети
d
. 

(16) Атеинeфиномика*
d
 (attainefinomy) [съкратено от и същото като дос-

тигана финомика*
d
 (attained finomy)] – закономерна финомика

d
, чиято зако-

номерност (регулярност) е достигана с помощта на зависимостите в осъщест-

вимата финомика
d
, последната в качеството ù на външна страна на реализуе-

мата финомика
d
. В този смисъл осъществимата финомика е начин на дости-

гане на закономерната финомика. Достиганата финомика представлява една 

от степените в движението от необходимото до действителното в финомиката. 

Тя е финомика, съставена от достигани финомически предмети
d
. 

(17) Регулифиномика*
d
 (regulifinomy) [съкратено от и същото като узако-

нена финомика*
d
 (regularizated finomy)] – тендентностна финомика

d
, чиято 

тенденция (тренд) е узаконена с помощта на зависимостите в осъществната 

финомика
d
, последната в качеството ù на външна страна на реализираната 

финомика
d
. В този смисъл осъществената финомика е начин на узаконяване 

на тендентностната финомика (на превръщането ù в закономерна финоми-

ка). Узаконенената финомика представлява една от степените в движението от 

необходимото до действителното в финомиката. Тя е финомика, съставена от 

узаконени финомически предмети
d
. 
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Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа суфицит-

ност
d
 към понятието за финомически суфипредмет поражда следните негови 

разновидности в качеството им на степени в постигането на истинностния 

финомически предмет
d
 [т.е. според първичната ингредиентна финомическа 

суфицитност*
d
 (primitive ingrediental finomic sufficiency)]. 

(1) Финомически суфипредмет*
d
 (finomic suffithing) [съкратено от и съ-

щото като суфицитностен финомически предмет*
d
 (sufficient finomic thing) и 

същото като финомически суфитит*
d
 (finomic suffitite)] [в т.ч. суфицитнос-

тен финомически обект* (sufficient finomic object), суфицитностна фино-

мическа система* (sufficient finomic system), суфицитностен финомически 

ингредиент* (sufficient finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разно-

видностите на суфицитностния финомическия предмет от гледна точка на инг-

редиентната финомическа суфицитност
d
, където тези разновидности са в 

диапазона от необходимия финомически предмет до действителния финоми-

чески предмет (вж. финомическа необходимост
ed

 и финомическа действител-

ност
d
). С него се обосновава достатъчността на истиностния финомически 

предмет. Той показва наличието на финомическа суфицитност и е финомичес-

ки предмет, конституиран в суфифиномиката. Други избрани разновидности 

на финомическия суфипредмет са 

(а) финомическата суфисистема*
d
 (finomic suffisystem) [съкратено от и 

същото като суфицитностна финомическа система*
d
 (sufficient finomic 

system)*
d
] – финомическа система

d
, която е конституирана в суфифиномиката 

и която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от 

гледна точка на ингредиентната финомическа суфицитност, и 

(б) финомическият суфиингредиент*
d
 (finomic suffiingredient) [съкратено 

от и същото като суфицитностен финомически ингредиент*
d
 (sufficient 

finomic ingredient)*
d
] – финомически ингредиент

d
, който е конституиран в су-

фифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа суфицитност. 

(2) Финомически индипредмет*
d
 (finomic indithing) [съкратено от и също-

то като необходим финомически предмет*
d
 (indispensable finomic thing) и съ-

щото като финомически индитит*
d
 (finomic inditite), и същото като финоми-

чески реквипредмет*
d
 (finomic requithing), което е съкратено от и същото като 

необходим финомически предмет*
d
 (required /requisite/ finomic thing)] [в т.ч. 

необходим финомически обект* (indispensable finomic object), необходима 

финомическа система* (indispensable finomic system), необходим финоми-

чески ингредиент* (indispensable finomic ingredient) и т.н.] – такава опосредс-
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твано (непосредствено невидимо) съществуваща вътрешна необходима страна 

на даден финомически предмет, която функцонира при пълно спазване изиск-

ванията на системата от финомически закони (без системни и случайни от-

клонения от тях в нейното финомическо поведение
ed

); начална степен от разно-

видностите на суфицитностния финомически предмет
d
 от гледна точка на ин-

гредиентната финомическа суфицитност
d
, където тези разновидности са в 

диапазона от необходимия финомически предмет до действителния финоми-

чески предмет (вж. финомическа необходимост
ed

 и финомическа действител-

ност
ed

). Той показва наличието на финомическа необходимост и е финомичес-

ки предмет, конституиран в индифиномиката. Избрани разновидности на фи-

номическия индипредмет са 

(а) финомическата индисистема*
d
 (finomic indisystem) [съкратено от и 

същото като необходима финомическа система*
d
 (indispensable finomic 

system)*
d
] – такава опосредствано (непосредствено невидимо) съществуваща 

вътрешна необходима страна на дадена финомическа система, която функцо-

нира при пълно спазване изискванията на системата от финомически закони; 

начална степен от разновидностите на суфицитностната финомическа сис-

тема
d
 от гледна точка на ингредиентната финомическа суфицитност

d
, къде-

то тези разновидности са в диапазона от необходимата финомическа система 

до действителната финомическа система; финомическа система
e
, която е кон-

ституирана в индифиномиката; и 

(б) финомическият индиингредиент*
d
 (finomic indiingredient) [съкратено 

от и същото като необходим финомически ингредиент*
d
 (indispensable finomic 

ingredient)*
d
] – такава опосредствано (непосредствено невидимо) съществува-

ща вътрешна необходима страна на даден финомически ингредиент, която 

функцонира при пълно спазване изискванията на системата от финомически 

закони; начална степен от разновидностите на суфицитностния финомически 

ингредиент
d
 от гледна точка на ингредиентната финомическа суфицитност

d
, 

където тези разновидности са в диапазона от необходимия финомически инг-

редиент до действителния финомически ингредиент; финомически ингреди-

ент
e
, който е конституиран в индифиномиката. 

(3) Финомически посипредмет*
d
 (finomic possithing) [съкратено от и съ-

щото като възможен финомически предмет*
d
 (possible finomic thing) и същото 

като финомически поситит*
d
 (finomic possitite)] [в т.ч. възможен финомичес-

ки обект* (possible finomic object), възможна финомическа система* 

(possible finomic system), възможен финомически ингредиент* (possible 

finomic ingredient) и т.н.] – такава опосредствано (непосредствено невидимо) 
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съществуваща вътрешна страна на финомческия предмет
d
, която отразява 

обективно-съществуващата финомическа тенденция
d
 на развитието на фино-

мическия предмет; той възниква върху основата на една или друга финомичес-

ка необходимост
d
 и финомическа закономерност

d
 на развитието, но е такъв 

финомически предмет, който може да се осъществи, а може и да не се осъщес-

тви като действителен финомически предмет
d
 в зависимост от съчетанието на 

обстоятелствата и тенденциите на функционирането на вътрешната и околната 

финомическа среда
d
 (вж. финомическа възможност и финомическа действи-

телност
d
); представлява една от степените в движението от необходимия до 

действителния финомически предмет (вж. финомическа възможност
d
, фино-

мическа необходимост
d
 и финомическа действителност

d
). Той показва нали-

чието на финомическа необходимост и е финомически предмет, конституиран 

в посифиномиката. Избрани разновидности на финомическия посипредмет са 

(а) финомическата посисистема*
d
 (finomic possisystem) [съкратено от и 

същото като възможна финомическа система*
d
 (possible finomic system)*

d
] – 

такава опосредствано (непосредствено невидимо) съществуваща вътрешна 

страна на финомческата система
d
, която отразява обективно-съществуващата 

финомическа тенденция
d
 на развитието на финомическата система; тя възник-

ва върху основата на една или друга финомическа необходимост
d
 и финоми-

ческа закономерност
d
 на развитието, но е такава финомическа система, която 

може да се осъществи, а може и да не се осъществи като действителна фино-

мическа система
d
 в зависимост от съчетанието на обстоятелствата и тенден-

циите на функционирането на вътрешната и околната финомическа среда
d
; 

финомическа система
e
, която е конституирана в посифиномиката; и 

(б) финомическият посиингредиент*
d
 (finomic possiingredient) [съкратено 

от и същото като възможен финомически ингредиент*
d
 (possible finomic 

ingredient)*
d
] – такава опосредствано (непосредствено невидимо) съществува-

ща вътрешна страна на финомческия ингредиент
d
, която отразява обективно-

съществуващата финомическа тенденция
d
 на развитието на финомическия ин-

гредиент; той възниква върху основата на една или друга финомическа необ-

ходимост
d
 и финомическа закономерност

d
 на развитието, но е такъв финоми-

чески ингредиент, който може да се осъществи, а може и да не се осъществи 

като действителен финомически ингредиент
d
 в зависимост от съчетанието на 

обстоятелствата и тенденциите на функционирането на вътрешната и околната 

финомическа среда
d
; финомически ингредиент

d
, който е конституиран в поси-

финомиката. 
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(4) Финомически стохапредмет*
d
 (finomic stochathing) [съкратено от и 

същото като стохастичен финомически предмет*
d
 (stochastic finomic thing) и 

същото като финомически стохатит*
d
 (finomic stochatite), и като случаен фи-

номически предмет*
d
 (accidental finomic thing), чието съкращение е финоми-

чески асципредмет*
d
 (finomic accithing)] [в т.ч. стохастичен финомически 

обект* (stochastic finomic object) (което е същото като случаен финомически 

обект* (accidental finomic object)), стохастична финомическа система* 

(stochastic finomic system) (което е същото като случайна финомическа сис-

тема* (accidental finomic system)), стохастичен финомически ингредиент* 

(stochastic finomic ingredient) (случаен финомически ингредиент* (accidental 

finomic ingredient)) и т.н.] – такава страна на финомическия предмет
d
, функци-

онирането на която е обусловено от стечението на външните за него обстоя-

телства, за разлика от необходимия финомически предмет
d
, функционирането 

на който е обусловено от неговата вътрешна природа; финомически предмет, 

който може да се осъществи, но и може да не се осъществи; представлява една 

от степените в движението от необходимия до действителния финомически 

предмет. Той показва наличието на финомическа случайност и е финомически 

предмет, конституиран в стохафиномиката. Избрани разновидности на фино-

мическия стохапредмет са 

(а) финомическата стохасистема*
d
 (finomic stochasystem) [съкратено от 

и същото като стохастична финомическа система*
d
 (stochastic finomic 

system)*
d
] – такава страна на финомическата система

d
, функционирането на 

която е обусловено от стечението на външните за нея обстоятелства, за разли-

ка от необходимата финомическа система
d
, функционирането на която е 

обусловено от нейната вътрешна природа; финомическа система, която може 

да се осъществи, но и може да не се осъществи; финомическа система
e
, която 

е конституирана в стохафиномиката; и 

(б) финомическият стохаингредиент*
d
 (finomic stochaingredient) [съкра-

тено от и същото като стохастичен финомически ингредиент*
d
 (stochastic 

finomic ingredient)*
d
] – такава страна на финомическия ингредиент

d
, функцио-

нирането на който е обусловено от стечението на външните за него обстоятел-

ства, за разлика от необходимия финомически ингредиент
d
, функционирането 

на който е обусловено от неговата вътрешна природа; финомически ингреди-

ент, който може да се осъществи, но и може да не се осъществи; финомически 

ингредиент
e
, който е конституиран в стохафиномиката. 

(5) Финомически субстапредмет*
d
 (finomic substathing) [съкратено от и 

същото като действителен финомически предмет*
d
 (substantial (real) finomic 
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thing) и същото като финомически субстатит*
d
 (finomic substatite)] [в т.ч. 

действителен финомически обект* (stochastic finomic object), действител-

на финомическа система* (stochastic finomic system), действителен фино-

мически ингредиент* (stochastic finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет
d
, който е осъществен като финомическо битие

e
, като финомическа 

реалност
d
 в цялото многообразие на неговите връзки, страни, отношения, в 

цялата му конкретност, разбиран в неговото саморазвитие и в неговата конк-

ретна финомическа същност
d
 (вж. финомическа действителност

d
); представ-

лява една от степените в движението от необходимия до действителния фино-

мически предмет. Той показва наличието на финомическа действителност и е 

финомически предмет, конституиран в субстафиномиката. Избрани разно-

видности на финомическия субстапредмет са 

(а) финомическата субстасистема*
d
 (finomic substasystem) [съкратено от 

и същото като действителна финомическа система*
d
 (substantial (real) finomic 

system)*
d
] – финомическа система

d
, която е осъществена като финомическо 

битие
d
, като финомическа реалност

d
 в цялото многообразие на нейните връз-

ки, страни, отношения, в цялата ù конкретност, разбирана в нейното самораз-

витие и в нейната конкретна финомическа същност
d
; финомическа система

d
, 

която е конституирана в стохафиномиката; и 

(б) финомическият субстаингредиент*
d
 (finomic substaingredient) [съкра-

тено от и същото като действителен финомически ингредиент*
d
 (substantial 

(real) finomic ingredient)*
d
] – финомически ингредиент

d
, който е осъществен 

като финомическо битие
d
, като финомическа реалност

d
 в цялото многообра-

зие на неговите връзки, страни, отношения, в цялата му конкретност, разбиран 

в неговото саморазвитие и в неговата конкретна финомическа същност
d
; фи-

номически ингредиент
d
, който е конституиран в стохафиномиката. 

(6) Финомически тендпредмет*
d
 (finomic tendthing) [съкратено от и също-

то като тендентностен финомически предмет*
d
 (tendentness finomic thing) и 

същото като финомически тендтит*
d
 (finomic tendtite)] [в т.ч. тендентнос-

тен финомически обект* (tendentness finomic object), тендентностна фи-

номическа система* (tendentness finomic system), тендентностен финоми-

чески ингредиент* (tendentness finomic ingredient) и т.н.] – необходим фино-

мически предмет
d
 и възможен финомически предмет

d
, взети заедно в тяхното 

цялостно диалектическо единство (като цялостност от необходим и възможен 

финомически предмет); финомически предмет
d
, който насочено се осъществя-

ва в действителния финомически предмет
d
 и където финомическата насоче-

ност (finomic tendencity) (като основа на тендентността на финомическия 
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предмет) произтича от необходимия финомически предмет
d
 и се мотивира чрез 

възможния финомически предмет
d
; представлява една от степените в движе-

нието от необходимия до действителния финомически предмет. Той показва 

наличието на финомическа тендентност и е финомически предмет, конституи-

ран в тендфиномиката. Избрани разновидности на финомическия тендпредмет 

са 

(а) финомическата тендсистема*
d
 (finomic tendsystem) [съкратено от и 

същото като тендентностна финомическа система*
d
 (tendentness finomic 

system)*
d
] – необходима финомическа система

d
 и възможна финомическа 

система
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като ця-

лостност от необходима и възможна финомическа система); финомическа 

система
e
, която насочено се осъществява в действителната финомическа 

система
d
 и където финомическата насоченост (като основа на тендентността 

на финомическата система) произтича от необходимата финомическа систе-

ма
d
 и се мотивира чрез възможната финомическа система

d
; финомическа 

система
e
, която е конституирана в тендфиномиката; и 

(б) финомическият тендингредиент*
d
 (finomic tendingredient) [съкратено 

от и същото като тендентностен финомически ингредиент*
d
 (tendentness 

finomic ingredient)*
d
] – необходим финомически ингредиент

d
 и възможен фи-

номически ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо един-

ство (като цялостност от необходим и възможен финомически ингредиент); 

финомически ингредиент
d
, който насочено се осъществява в действителния 

финомически ингредиент
d
 и където финомическата насоченост (като основа на 

тендентността на финомическия ингредиент) произтича от необходимия фино-

мически ингредиент
d
 и се мотивира чрез възможния финомически ингреди-

ент
d
; финомически ингредиент

d
, който е конституиран в тендфиномиката. 

(7) Финомически пробапредмет*
d
 (finomic probathing) [съкратено от и 

същото като вероятностен финомически предмет*
d
 (probabilitic finomic thing) 

и същото като финомически пробатит*
d
 (finomic probatite)] [в т.ч. вероятнос-

тен финомически обект* (probabilitic finomic object), вероятностна фино-

мическа система* (probabilitic finomic system), вероятностен финомически 

ингредиент* (probabilitic finomic ingredient) и т.н.] – възможен финомически 

предмет
d
 и случаен финомически предмет

d
, взети заедно в тяхното цялостно 

диалектическо единство (като цялостност от възможен и случаен финомически 

предмет); финомически предмет
d
, чието осъществяване в този обхват е дости-

жимо само в определена степен и където финомическата достижимост* 

(finomic attainability) (като основа на вероятностността на финомическия пред-
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мет) произтича от възможния финомически предмет
d
 и се извежда от слу-

чайния финомически предмет
d
; представлява една от степените в движението 

от необходимия до действителния финомически предмет. Той показва наличи-

ето на финомическа вероятностност и е финомически предмет, конституиран в 

пробафиномиката. Избрани разновидности на финомическия пробапредмет са 

(а) финомическата пробасистема*
d
 (finomic probasystem) [съкратено от и 

същото като вероятностна финомическа система*
d
 (probabilitic finomic 

system)*
d
] – възможна финомическа система

d
 и случайна финомическа сис-

тема
d
, взети заедно в тяхото цялостно диалектическо единство (като цялост-

ност от възможна и случайня финомическа система); финомическа система
d
, 

чието осъществяване в този обхват е достижимо само в определена степен и 

където финомическата достижимост (като основа на вероятностността на фи-

номическата система) произтича от възможната финомическа система
d
 и се 

извежда от случайната финомическа система
d
; финомическа система

e
, която 

е конституирана в пробафиномиката; и 

(б) финомическият пробаингредиент*
d
 (finomic probaingredient) [съкрате-

но от и същото като вероятностен финомически ингредиент*
d
 (probabilitic 

finomic ingredient)*
d
] – възможен финомически ингредиент

d
 и случаен фино-

мически ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единст-

во (като цялостност от възможен и случаен финомически ингредиент); фино-

мически ингредиент
d
, чието осъществяване в този обхват е достижимо само в 

определена степен и където финомическата достижимост (като основа на ве-

роятностността на финомическия ингредиент) произтича от възможния фино-

мически ингредиент
d
 и се извежда от случайния финомически ингредиент

d
; 

финомически ингредиент
e
, който е конституиран в пробафиномиката. 

(8) Финомически релиапредмет*
d
 (finomic reliathing) [съкратено от и съ-

щото като достоверен финомически предмет*
d
 (reliable finomic thing) и също-

то като финомически релиатит*
d
 (finomic reliatite), както и същото като 

финомически трастпредмет*
d
 (finomic trustthing), което е съкратено от и 

същото като достоверен финомически предмет*
d
 (trustworthy finomic thing)] [в 

т.ч. достоверен финомически обект* (reliable finomic object), достоверна 

финомическа система* (reliable finomic system), достоверен финомически 

ингредиент* (reliable finomic ingredient) и т.н.] – необходим финомически 

предмет
d
 и действителен финомически предмет

d
, взети заедно в тяхното 

цялостно диалектическо единство (като цялостност от необходим и 

действителен финомически предмет); финомически предмет
d
, който със 

сигурност се осъществява в финомическата реалност
d
 в този обхват и където 

финомическата сигурност (finomic reliability) (като основа на достоверността 
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(finomic reliability) (като основа на достоверността на финомическия предмет) 

произтича от необходимия финомически предмет
d
 и се потвърждава от дейст-

вителния финомически предмет
d
; представлява една от степените в движение-

то от необходимия до действителния финомически предмет. Той показва на-

личието на финомическа достоверност и е финомически предмет, конституи-

ран в релиафиномиката. Избрани разновидности на финомическия релиап-

редмет са 

(а) финомическата релиасистема*
d
 (finomic reliasystem) [съкратено от и 

същото като достоверна финомическа система*
d
 (reliable finomic system)*

d
] – 

необходима финомическа система
d
 и действителна финомическа система

d
, 

взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от 

необходима и действителна финомическа система); финомическа система
d
, 

която със сигурност се осъществява в финомическата реалност
d
 където фи-

номическата сигурност (като основа на достоверността на финомическата сис-

тема) произтича от необходимата финомическа система
d
 и се потвърждава от 

действителната финомическа система
d
; финомическа система

d
, която е кон-

ституирана в релиафиномиката; и 

(б) финомическият релиаингредиент*
d
 (finomic reliaingredient) [съкратено 

от и същото като достоверен финомически ингредиент*
d
 (reliable finomic 

ingredient)*
d
] – необходим финомически ингредиент

d
 и действителен финоми-

чески ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство 

(като цялостност от необходим и действителен финомически ингредиент); фи-

номически ингредиент
e
, който със сигурност се осъществява в финомическата 

реалност
d
 и където финомическата сигурност (като основа на достоверността 

на финомическия ингредиент) произтича от необходимия финомически ингре-

диент
d
 и се потвърждава от действителния финомически ингредиент

d
; фино-

мически ингредиент
d
, който е конституиран в релиафиномиката. 

(9) Финомически регупредмет*
d
 (finomic reguthing) [съкратено от и също-

то като закономерен финомически предмет*
d
 (regular finomic thing) и същото 

като финомически регутит*
d
 (finomic regutite)] [в т.ч. закономерен финоми-

чески обект* (regular finomic object), закономерна финомическа система* 

(regular finomic system), закономерен финомически ингредиент* (regular 

finomic ingredient) и т.н.] – необходим финомически предмет
d
 и случаен фино-

мически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство 

(като цялостност от необходим и случаен финомически предмет); финомичес-

ки предмет
d
, който се осъществява в финомическата среда

d
 според изисква-

нията на финомическите закони
e
 и където финомическото изискване (finomic 
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requirement) (като основа на закономерността на финомическия предмет) про-

изтича от необходимия финомически предмет
d
 и се изолира (се сепарира) от 

случайния финомически предмет
d
; представлява една от степените в движени-

ето от необходимия до действителния финомически предмет. Той показва на-

личието на финомическа закономерност и е финомически предмет, конституи-

ран в регуфиномиката. Избрани разновидности на финомическия регупредмет 

са 

(а) финомическата регусистема*
d
 (finomic regusystem) [съкратено от и 

същото като закономерна финомическа система*
d
 (regular finomic system)*

d
] – 

необходима финомическа система
d
 и случайна финомическа система

d
, взети 

заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от необ-

ходма и случайна финомическа система); финомическа система
d
, която се 

осъществява в финомическата среда
e
 според изискванията на финомическите 

закони
e
 и където финомическото изискване (като основа на закономерността 

на финомическия предмет) произтича от необходимата финомическа систе-

ма
d
 и се изолира (се сепарира) от случайната финомическа система

d
; финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в регуфиномиката; и 

(б) финомическият регуингредиент*
d
 (finomic reguingredient) [съкратено 

от и същото като закономерен финомически ингредиент*
d
 (regular finomic 

ingredient)*
d
] – необходим финомически ингредиент

d
 и случаен финомически 

ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като 

цялостност от необходим и случаен финомически ингредиент); финомически 

ингредиент
d
, който се осъществява в финомическата среда

e
 според изисква-

нията на финомическите закони
e
 и където финомическото изискване (като ос-

нова на закономерността на финомическия предмет) произтича от необходи-

мия финомически ингредиент
d
 и се изолира (се сепарира) от случайния фино-

мически ингредиент
d
; финомически ингредиент

d
, който е конституиран в ре-

гуфиномиката. 

(10) Финомически фиепредмет*
d
 (finomic feathing) [съкратено от и същото 

като осъществим финомически предмет*
d
 (feasible finomic thing) и същото ка-

то финомически фиетит*
d
 (finomic featite)] [в т.ч. осъществим финомически 

обект* (feasible finomic object), осъществима финомическа система* 

(feasible finomic system), осъществим финомически ингредиент* (feasible 

finomic ingredient) и т.н.] – възможен финомически предмет
d
 и действителен 

финомически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо един-

ство (като цялостност от възможен и действителен финомически предмет); 

финомически предмет
d
 в даден ингредиентен финомически обхват, изискване 
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за който е да се реализира в финомическата реалност
d
 в този обхват и където 

финомическата реализуемост (finomic realizability) (като основа на осъщест-

вимостта на финомическия предмет) произтича от възможния финомически 

предмет
d
 и се верифицира от действителнния финомически предмет

d
; предс-

тавлява една от степените в движението от необходимия до действителния 

финомически предмет. Той показва наличието на финомическа осъществимост 

и е финомически предмет, конституиран във фиефиномиката. Избрани разно-

видности на финомическия фиепредмет са 

(а) финомическата фиесистема*
d
 (finomic feasystem) [съкратено от и съ-

щото като осъществима финомическа система*
d
 (feasible finomic system)*

d
] – 

възможна финомическа система
d
 и действителна финомическа система

d
, 

взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от 

възможна и действителна финомическа система); финомическа система, изис-

кване за която е да се реализира в финомическата реалност
d
 и където фино-

мическата реализуемост (като основа на осъществимостта на финомическата 

система) произтича от възможната финомическа система
d
 и се верифицира 

от действителнната финомическа система
d
; финомическа система

d
, която е 

конституирана във фиефиномиката; и 

(б) финомическият фиеингредиент*
d
 (finomic feaingredient) [съкратено от 

и същото като осъществим финомически ингредиент*
d
 (feasible finomic 

ingredient)*
d
] – възможен финомически ингредиент

d
 и действителен финоми-

чески ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство 

(като цялостност от възможен и действителен финомически ингредиент); фи-

номически ингредиент
e
, изискване за който е да се реализира в финомическа-

та реалност
d
 в този обхват и където финомическата реализуемост (като осно-

ва на осъществимостта на финомическия ингредиент) произтича от възможния 

финомически ингредиент
d
 и се верифицира от действителнния финомически 

ингредиент
d
; финомически ингредиент

d
, който е конституиран във фиефино-

миката. 

(11) Финомически имплепредмет*
d
 (finomic implething) [съкратено от и 

същото като осъществен финомически предмет*
d
 (feasible finomic thing) и съ-

щото като финомически имплетит*
d
 (finomic impletite)] [в т.ч. осъществен 

финомически обект* (feasible finomic object), осъществена финомическа 

система* (feasible finomic system), осъществен финомически ингредиент* 

(feasible finomic ingredient) и т.н.] – случаен финомически предмет
d
 и дейст-

вителен финомически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалекти-

ческо единство (като цялостност от случаен и действителен финомически 
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предмет); финомически предмет
e
 в даден ингредиентен финомически обхват, 

който насочено се е осъществил в финомическата реалност
d
 в този обхват и 

където финомическата реализираност (finomic fulfilness) (като основа на 

осъществеността на финомическия предмет) произтича от действителния фи-

номически предмет
d
 и се създава чрез случайния финомически предмет

d
; 

представлява една от степените в движението от необходимия до действител-

ния финомически предмет. Той показва наличието на финомическа осъщест-

веност и е финомически предмет, конституиран във имплефиномиката. Избра-

ни разновидности на финомическия имплепредмет са 

(а) финомическата имплесистема*
d
 (finomic implesystem) [съкратено от и 

същото като осъществна финомическа система*
d
 (feasible finomic system)*

d
] – 

случайна финомическа система
d
 и действителен финомически предмет

d
, взе-

ти заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от 

случайна и действителна финомическа система); финомическа система
d
, която 

насочено се е осъществила в финомическата реалност
d
 и където финомичес-

ката реализираност (като основа на осъществеността на финомическата систе-

ма) произтича от действителната финомическа система
d
 и се създава чрез 

случайната финомическа система
d
; финомическа система

d
, която е конститу-

ирана в имплефиномиката; и 

(б) финомическият имплеингредиент*
d
 (finomic impleingredient) [съкрате-

но от и същото като осъществен финомически ингредиент*
d
 (feasible finomic 

ingredient)*
d
] – случаен финомически ингредиент

d
 и действителен финомичес-

ки ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (ка-

то цялостност от случаен и действителен финомически ингредиент); финоми-

чески ингредиент
d
, който насочено се е осъществил в финомическата реал-

ност
ed

 и където финомическата реализираност (като основа на осъществе-

ността на финомическия ингредиент) произтича от действителния финоми-

чески ингредиент
d
 и се създава чрез случайния финомически ингредиент

d
; фи-

номически ингредиент
d
, който е конституиран в имплефиномиката. 

(12) Финомически атеинпредмет*
d
 (finomic attainthing) [съкратено от и 

същото като достижим финомически предмет*
d
 (attainable finomic thing) и 

същото като финомически атеинтит*
d
 (finomic attaintite)] [в т.ч. достижим 

финомически обект* (attainable finomic object), достижима финомическа 

система* (attainable finomic system), достижим финомически ингредиент* 

(attainable finomic ingredient) и т.н.] – достоверен финомически предмет
d
 и ве-

роятностен финомически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалек-

тическо единство (като цялостност от достоверен и вероятностен финомически 
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предмет); финомически предмет
d
 в даден ингредиентен финомически обхват, 

при който е постигната финомическа обоснованост
d
 на достоверния финоми-

чески предмет
d
 в посочения обхват. В тези рамки достоверният финомически 

предмет е вътрешна страна на достижимия финомически предмет, а вероят-

ностностният финомически предмет е външна страна на достижимия финоми-

чески предмет и е начин на обосноваване на достоверния финомически 

предмет. Достижимият финомически предмет е една от степените в движени-

ето от необходимия до действителния финомически предмет. Той показва на-

личието на финомическа достижимост и е финомически предмет, конституи-

ран във атеинфиномиката. Избрани разновидности на финомическия атеинп-

редмет са 

(а) финомическата атеинсистема*
d
 (finomic attainsystem) [съкратено от и 

същото като достижима финомическа система*
d
 (attainable finomic system)*

d
] 

– достоверна финомическа система
d
 и вероятностна финомическа система

d
, 

взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от 

достоверна и вероятностна финомическа система); финомическа система
d
, 

при която е постигната финомическа обоснованост
d
 на достоверната фино-

мическа система
d
; в тези рамки достоверната финомическа система е вътреш-

на страна на достижимата финомическа система, а вероятностностната фино-

мическа система е външна страна на достижимата финомическа система и е 

начин на обосноваване на достоверната финомическа система; тя е фино-

мическа система
d
, която е конституирана в атеинфиномиката; и 

(б) финомическият атеинингредиент*
d
 (finomic attainingredient) [съкрате-

но от и същото като достижим финомически ингредиент*
d
 (attainable finomic 

ingredient)*
d
] – достоверен финомически ингредиент

d
 и вероятностен фино-

мически ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единст-

во (като цялостност от достоверен и вероятностен финомически ингредиент); 

финомически ингредиент
d
, при който е постигната финомическа обоснова-

ност
d
 на достоверния финомически ингредиент

d
; в тези рамки достоверният 

финомически ингредиент е вътрешна страна на достижимия финомически ин-

гредиент, а вероятностностният финомически ингредиент е външна страна на 

достижимия финомически ингредиент и е начин на обосноваване на досто-

верния финомически ингредиент; той е финомически ингредиент
d
, който е 

конституиран в атеинфиномиката. 

(13) Финомически реаблепредмет*
d
 (finomic reablething) [съкратено от и 

същото като реализуем финомически предмет*
d
 (realizable finomic thing) и съ-

щото като финомически реаблетит*
d
 (finomic reabletite)] [в т.ч. реализуем фи-

336



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

337 

номически обект* (realizable finomic object), реализуема финомическа сис-

тема* (realizable finomic system), реализуем финомически ингредиент* 

(realizable finomic ingredient) и т.н.] – закономерен финомически предмет
d
 и 

осъществим финомически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалек-

тическо единство (като цялостност от закономерен и осъществим финомичес-

ки предмет); финомически предмет
d
 в даден ингредиентен финомически обх-

ват, при който има финомическа достигнатост
d
 на закономерния финомичес-

ки предмет
d
 в посочения обхват. В тези рамки закономерният финомически 

предмет е вътрешна страна на реализуемия финомически предмет, а осъщест-

вимият финомически предмет е външна страна на реализуемия финомически 

предмет и е начин на достигане до закономерния финомически предмет. 

Реализуемият финомически предмет е една от степените в движението от не-

обходимия до действителния финомически предмет. Той показва наличието на 

финомическа реализуемост и е финомически предмет, конституиран във реаб-

лефиномиката. Избрани разновидности на финомическия реаблепредмет са 

(а) финомическата реаблесистема*
d
 (finomic reablesystem) [съкратено от 

и същото като реализуема финомическа система*
d
 (realizable finomic 

system)*
d
] – закономерна финомическа система

d
 и осъществима финомическа 

система
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като ця-

лостност от закономерна и осъществима финомическа система); финомическа 

система
d
, при която има финомическа достигнатост

d
 на закономерната фи-

номическа система
d
; в тези рамки закономерната финомическа система е вът-

решна страна на реализуемата финомическа система, а осъществимимата фи-

номическа система е външна страна на реализуемата финомическа система и е 

начин на достигане до закономерната финомическа система; тя е финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в реаблефиномиката; и 

(б) финомическият реаблеингредиент*
d
 (finomic reableingredient) [съкра-

тено от и същото като реализуем финомически ингредиент*
d
 (realizable finomic 

ingredient)] – закономерен финомически ингредиент
d
 и осъществим финоми-

чески ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство 

(като цялостност от закономерен и осъществим финомически ингредиент); 

финомически ингредиент
d
, при който има финомическа достигнатост

d
 на за-

кономерния финомически ингредиент
d
; в тези рамки закономерният финоми-

чески ингредиент е вътрешна страна на реализуемия финомически ингредиент, 

а осъществимият финомически ингредиент е външна страна на реализуемия 

финомически ингредиент и е начин на достигане до закономерния финоми-
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чески ингредиент; той е финомически ингредиент
d
, който е конституиран в 

реаблефиномиката. 

(14) Финомически фулфипредмет*
d
 (finomic fulfithing) [съкратено от и 

същото като реализиран финомически предмет*
d
 (fulfille finomic thing) и съ-

щото като финомически фулфитит*
d
 (finomic fulfitite)] [в т.ч. реализиран фи-

номически обект* (fulfille finomic object), реализирана финомическа систе-

ма* (fulfille finomic system), реализиран финомически ингредиент* (fulfille 

finomic ingredient) и т.н.] – тендентностен финомически предмет
d
 и осъщес-

твен финомически предмет
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо 

единство (като цялостност от тендентностен и осъществен финомически пред-

мет); финомически предмет
d
 в даден ингредиентен финомически обхват, при 

който е постигната финомическа узаконеност
d
 на тендентностния финоми-

чески предмет
d
 в посочения обхват. В тези рамки тендентностният финоми-

чески предмет е вътрешна страна на реализирания финомически предмет, а 

осъщественият финомически предмет е външна страна на реализирания фино-

мически предмет и е начин на узаконяване на тендентностния финомичес-

ки предмет (на превръщането му в закономерен финомически предмет). Реа-

лизираният финомически предмет е една от степените в движението от необ-

ходимия до действителния финомически предмет. Той показва наличието на 

финомическа реализираност и е финомически предмет, конституиран във 

фулфифиномиката. Избрани разновидности на финомическия фулфипредмет 

са 

(а) финомическата фулфисистема*
d
 (finomic fulfisystem) [съкратено от и 

същото като реализирана финомическа система*
d
 (fulfille finomic system)] – 

тендентностна финомическа система
d
 и осъществена финомическа систе-

ма
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност 

от тендентностна и осъществна финомическа система); финомическа систе-

ма
d
, при която е постигната финомическа узаконеност

d
 на тендентностната 

финомическа система
d
; в тези рамки тендентностната финомическа система е 

вътрешна страна на реализираната финомическа система, а осъществената фи-

номическа система е външна страна на реализираната финомическа система и 

е начин на узаконяване на тендентностната финомическа система (на 

превръщането ù в закономерна финомическа система); тя е финомическа сис-

тема
d
, която е конституирана в фулфифиномиката; и 

(б) финомическият фулфиингредиент*
d
 (finomic fulfiingredient) [съкрате-

но от и същото като реализиран финомически ингредиент*
d
 (fulfille finomic 

ingredient)*
d
] – тендентностен финомически ингредиент

d
 и осъществен фи-
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номически ингредиент
d
, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо един-

ство (като цялостност от тендентностен и осъществен финомически ингреди-

ент); финомически ингредиент
d
, при който е постигната финомическа узаконе-

ност
d
 на тендентностния финомически ингредиент

d
; в тези рамки тендент-

ностният финомически ингредиент е вътрешна страна на реализирания фино-

мически ингредиент, а осъщественият финомически ингредиент е външна 

страна на реализирания финомически ингредиент и е начин на узаконяване на 

тендентностния финомически ингредиент (на превръщането му в законо-

мерен финомически ингредиент; той е финомически ингредиент
d
, който е кон-

ституиран в фулфифиномиката. 

(15) Финомически валипредмет*
d
 (finomic valithing) [съкратено от и също-

то като обоснован финомически предмет*
d
 (valid finomic thing) и същото като 

финомически валитит*
d
 (finomic valitite)] [в т.ч. обоснован финомически 

обект* (valid finomic object), обоснована финомическа система* (valid 

finomic system), обоснован финомически ингредиент* (valid finomic 

ingredient) и т.н.] – достоверен финомически предмет
d
, чиято достоверност 

(автентичност) е обоснована с помощта на зависимостите във вероятностния 

финомически предмет
d
, последният в качеството му на външна страна на дос-

тижимия финомически предмет
d
. В този смисъл вероятностностният фино-

мически предмет е начин на обосноваване на достоверния финомически 

предмет. Обоснованият финомически предмет представлява една от степени-

те в движението от необходимото до действителното в финомиката. Той е фи-

номически предмет, конституиран във валифиномиката
d
. Избрани разно-

видности на финомическия валипредмет са 

(а) финомическата валисистема*
d
 (finomic valisystem) [съкратено от и 

същото като обоснована финомическа система*
d
 (valid finomic system)] – дос-

товерна финомическа система
d
, чиято достоверност (автентичност) е обосно-

вана с помощта на зависимостите във вероятностната финомическа систе-

ма
d
, последната в качеството ù на външна страна на достижимата финоми-

ческа система
d
; в този смисъл вероятностностната финомическа система е на-

чин на обосноваване на достоверната финомическа система; обоснованата 

финомическа система е финомическа система, конституирана във валифино-

миката
d
; и 

(б) финомическият валиингредиент*
d
 (finomic valiingredient) [съкратено 

от и същото като обоснован финомически ингредиент*
d
 (valid finomic 

ingredient)] – достоверен финомически ингредиент
d
, чиято достоверност (ав-

тентичност) е обоснована с помощта на зависимостите във вероятностния 

339



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

340 

финомически ингредиент
d
, последният в качеството му на външна страна на 

достижимия финомически ингредиент
d
; в този смисъл вероятностностният 

финомически ингредиент е начин на обосноваване на достоверния финоми-

чески ингредиент. Обоснованият финомически ингредиент представлява една 

от степените в движението от необходимото до действителното в финомиката; 

той е финомически ингредиент, конституиран във валифиномиката
d
. 

(16) Финомически атеинeпредмет*
d
 (finomic attainething) [съкратено от и 

същото като достиган финомически предмет*
d
 (attained finomic thing) и също-

то като финомически атеинeтит*
d
 (finomic attainetite)] [в т.ч. достиган фи-

номически обект* (attained finomic object), достиган финомическа система* 

(attained finomic system), достиган финомически ингредиент* (attained 

finomic ingredient) и т.н.] – закономерен финомически предмет
d
, чиято законо-

мерност (регулярност) е достигана (постигана) с помощта на зависимостите в 

осъществимия финомически предмет
d
, последният в качеството му на външна 

страна на реализуемия финомически предмет
d
. В този смисъл осъществимият 

финомически предмет е начин на достигане на закономерния финомически 

предмет. Достиганият финомически предмет представлява една от степените 

в движението от необходимото до действителното в финомиката. Той е фино-

мически предмет, конституиран в атеинефиномиката
d
. Избрани разновидности 

на финомическия атейнепредмет са 

(а) финомическата атеинeсистема*
d
 (finomic attainesystem) [съкратено от 

и същото като достигана финомическа система*
d
 (attained finomic system)] – 

закономерна финомическа система
d
, чиято закономерност (регулярност) е 

достигана (постигана) с помощта на зависимостите в осъществимата фино-

мическа система
d
, последната в качеството ù на външна страна на реализуе-

мата финомическа система
d
; в този смисъл осъществимата финомическа сис-

тема е начин на достигане на закономерната финомическа система; тя е 

финомическа система, конституирана в атеинефиномиката
d
; и 

(б) финомическият атеинeингредиент*
d
 (finomic attaineingredient) [съкра-

тено от и същото като достиган финомически ингредиент*
d
 (attained finomic 

ingredient)] – закономерен финомически ингредиент
d
, чиято закономерност 

(регулярност) е достигана (постигана) с помощта на зависимостите в осъщес-

твимия финомически ингредиент
d
, последният в качеството му на външна 

страна на реализуемия финомически ингредиент
d
; в този смисъл осъществими-

ят финомически ингредиент е начин на достигане на закономерния фино-

мически ингредиент; той е финомически предмет, конституиран в атеинефи-

номиката
d
. 
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(17) Финомически регулипредмет*
d
 (finomic regulithing) [съкратено от и 

същото като узаконен финомически предмет*
d
 (regularizated finomic thing) и 

същото като финомически регулитит*
d
 (finomic regulitite)] [в т.ч. узаконен 

финомически обект* (regularizated finomic object), узаконена финомическа 

система* (regularizated finomic system), узаконен финомически ингредиент* 

(regularizated finomic ingredient) и т.н.] – тендентностен финомически пред-

мет
d
, чиято тенденция (тренд) е узаконена (урелгулирана) с помощта на зави-

симостите в осъществения финомически предмет
d
, последният в качеството 

му на външна страна на реализирания финомически предмет
d
. В този смисъл 

осъщественият финомически предмет е начин на узаконяване на тендент-

ностния финомически предмет. Узаконения финомически предмет предс-

тавлява една от степените в движението от необходимото до действителното в 

финомиката. Той е финомически предмет, конституиран в регулифиномиката
d
. 

Избрани разновидности на финомическия регулипредмет са 

(а) финомическата регулисистема*
d
 (finomic regulisystem) [съкратено от и 

същото като узаконена финомическа система*
d
 (regularizated finomic system)] 

– тендентностна финомическа система
d
, чиято тенденция (тренд) е узаконе-

на (урелгулирана) с помощта на зависимостите в осъществената финомичес-

ка система
d
, последната в качеството ù на външна страна на реализираната 

финомическа система
d
. В този смисъл осъществената финомическа система е 

начин на узаконяване на тендентностната финомическа система; тя е 

финомическа система, конституирана в регулифиномиката
d
; и 

(б) финомическият регулиингредиент*
d
 (finomic reguliingredient) [съкра-

тено от и същото като узаконена финомически ингредиент*
d
 (regularizated 

finomic ingredient)] – тендентностен финомически ингредиент
d
, чиято тен-

денция (тренд) е узаконена (урелгулирана) с помощта на зависимостите в осъ-

ществения финомически ингредиент
d
, последният в качеството му на външна 

страна на реализирания финомически ингредиент
d
. В този смисъл осъществе-

ният финомически ингредиент е начин на узаконяване на тендентностния 

финомически ингредиент; той е финомически предмет, конституиран в регу-

лифиномиката
d
. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа суфи-

цитност
d
 към понятието за финомическа суфицитност поражда следните не-

гови разновидности в качеството им на степени в постигането на финомичес-

ката истинност
ed

 [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

суфицитност*
d
 (functional ingrediental finomic sufficiency)]. 
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(1) Финомическа суфицитност*
d
 (finomic sufficiency) [същото като фино-

мическа достатъчност*
d
 (finomic sufficiency) – състояние (положение) на фи-

номическия предмет
d
 да е суфицитностен финомически предмет; общо поня-

тие за разновиднотите на финомическата суфицитност, което подрежда фино-

мическите предмети
d
 в посока от необходимото до действителното състояние 

в финомиката, като по този начин се изразява степента на достигане до фино-

мическата действителност и с което се обосновава достатъчността на фино-

мическата истинност*
d
 (finomic veracity sufficiency). 

(2) Финомическа необходимост
ed

 (finomic indispensability (inevitability)) – 

състояние (положение) на финомическия предмет
e
 да е необходим финоми-

чески предмет; вътрешна закономерност на финомическия предмет; това в 

финомическата действителност
d
, което непременно трябва да се прояви при 

дадени условия; тип връзка между финомическите предмети (вж. финомическа 

връзка
d
), която се определя от тяхната устойчива вътрешна основа и от съв-

купността от условия на тяхното възникване, съществуване и развитие. 

(3) Финомическа възможност
d
 (finomic possibility) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет
d
 да е възможен финомически предмет; израз на 

обективно-съществуващата финомическа тенденция
e
 на развитието на всеки 

финомическия предмет, която възниква върху основата на една или друга фи-

номическа необходимост
d
 и финомическа закономерност

d
 на предмета и ги 

отразява. Финомическата възможност е това, което може да стане, но може и 

да не стане като финомическа действителност
d
. 

(4) Финомическа случайност
d
 (finomic accident) – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е стохастичен финомически предмет; такова по-

ложение в финомическата действителност
d
, което е обусловено от стечение-

то на външните за финомическите предмети обстоятелства, за разлика от фи-

номическата необходимост
d
, която е обусловена от тяхната вътрешна приро-

да. Тя е това, което може да бъде и може да не бъде по отношение на финоми-

ческите предмети, в отличие от финомическата необходимост, която обезател-

но трябва да се осъществи. 

(5) Финомическа действителност
d
 (finomic substantiality (reality)) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет
d
 да е действителен финомически 

предмет; финомическо битие
d
, финомическа реалност

d
 в цялото многообразие 

на нейните връзки, страни, отношения, в цялата й конкретност. Разкрива се 

като съвкупност от реално съществуващи финомически предмети, разбирана в 

нейното (на съвкупността и на съставящите я финомически предмети) само-

развитие и в нейната конкретна финомическа същност
d
. 
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(6) Финомическа тендентност*
d
 (finomic tendentness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет
d
 да е тендентностен финомически предмет; 

финомическа необходимост
d
 и финомическа възможност

d
, взети заедно в 

тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от необходмост и 

възможност); състояние на финомически предмет, който насочено се осъщест-

вява в финомическата действителност
d
 и където финомическата насоче-

ност (finomic tendencity) (като основа на тендентността на предмета) произти-

ча от финомическата необходимост
d
 и се мотивира чрез финомическата въз-

можност
ed

. 

(7) Финомическа вероятностност*
d
 (finomic probabilitiness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет
d
 да е вероятностен финомически 

предмет; финомическа възможност
d
 и финомическа случайност

d
, взети за-

едно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от възмож-

ност и случайност); състояние на финомически предмет, чието осъществяване 

е достижимо само в определена степен и където финомическата достижи-

мост* (finomic attainability) (като основа на вероятностността на предмета) 

произтича от финомическата възможност
d
 и се извежда от финомическата 

случайност
d
. 

(8) Финомическа достоверност*
d
 (finomic trustworthiness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет
d
 да е достоверен финомически пред-

мет; финомическа необходимост
d
 и финомическа действителност

d
, взети за-

едно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от необхо-

димост и действителност); състояние на финомически предмет, който със си-

гурност се осъществява в финомическата реалност
d
 и където финомическа-

та сигурност (finomic reliability) (като основа на достоверността на предмета) 

произтича от финомическата необходимост
d
 и се потвърждава от финомичес-

ката действителност
d
. 

(9) Финомическа закономерност
d
 (finomic regularity) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет
d
 да е закономерен финомически предмет; 

финомическа необходимост
d
 и финомическа случайност

ed
, взети заедно в тях-

ното цялостно диалектическо единство (като цялостност от необходимост и 

случайност); състояние на финомически предмет, който се осъществява в фи-

номическата среда
d
 според изискванията на финомическите закони

e
 и където 

финомическото изискване (finomic requirement) (като основа на закономер-

ността на предмета) произтича от финомическата необходимост
ed

 и се изоли-

ра (се сепарира) от финомическата случайност
ed

. 
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(10) Финомическа осъществимост
ed

 (finomic feasibility) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет
d
 да е осъществим финомически предмет; 

финомическа възможност
d
 и финомикическа действителност

d
, взети заедно 

в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от възможност и 

действителност); състояние на финомически предмет, изискване за който е да 

се реализира в финомическата реалност и където финомическата реализуе-

мост (finomic realizability) (като основа на осъществимостта на предмета) 

произтича от финомическата възможност
d
 и се верифицира от финомичес-

ката действителност
d
. 

(11) Финомическа осъщественост*
d
 (finomic implementationality) – състо-

яние (положение) на финомическия предмет
d
 да е осъществен финомически 

предмет; финомическа случайност
d
 и финомическа действителност

d
, взети 

заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от слу-

чайност и действителност); състояние на финомически предмет, който насоче-

но се е осъществил в финомическата реалност
d
 и където финомическата ре-

ализираност (finomic fulfilness) (като основа на осъществеността на предмета) 

произтича от финомическата действителност
d
 и се създава чрез финомичес-

ката случайност
d
. 

(12) Финомическа достижимост*
d
 (finomic attainability) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е достижим финомически предмет; фи-

номическа достоверност
d
 и финомическа вероятностност

d
, взети заедно в 

тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от достоверност и 

вероятностност); състояние на финомически предмет, при който е постигната 

финомическа обоснованост
d
 на финомическата достоверност

d
. В тези рамки 

финомическата достоверност е вътрешна страна на финомическата достижи-

мост, а финомическата вероятностност е външна страна на финомическата 

достижимост и е начин на обосноваване на финомическата достоверност. 

(13) Финомическа реализуемост*
d
 (finomic realizability) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет
d
 да е реализуем финомически предмет; 

финомическа закономерност
d
 и финомическа осъществимост

d
, взети заедно в 

тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от закономерност 

и осъществимост); състояние на финомически предмет, при който има фино-

мическа достигнатост
d
 на финомическата закономерност

d
. В тези рамки 

финомическата закономерност е вътрешна страна на финомическата реализу-

емост, а финомическата осъществимост е външна страна на финомическата 

реализуемост и е начин на достигане до финомическата закономерност. 
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(14) Финомическа реализираност*
d
 (finomic fulfilness) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет
e
 да е реализиран финомически предмет; фи-

номическа тендентност
d
 и финомическа осъщественост

d
, взети заедно в 

тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от тендентност и 

осъщественост); състояние на финомически предмет, при който е постигната 

финомическа узаконеност
d
 на финомическата тендентност

d
. В тези рамки 

финомическата тендентност е вътрешна страна на финомическата реализира-

ност, а финомическата осъщественост е външна страна на финомическата реа-

лизираност и е начин на узаконяване на финомическата тендентност (на 

превръщането ù в финомическа закономерност). 

(15) Финомическа обоснованост*
d
 (finomic validity) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет
d
 да е обоснован финомически предмет; фино-

мическа достоверност
d
, която като достоверност (автентичност) е обоснована 

с помощта на зависимостите в финомическата вероятностност
d
, последната 

в качеството ù на външна страна на финомическата достижимост
d
. В този 

смисъл финомическата вероятностност е начин на обосноваване на финоми-

ческата достижимост. 

(16) Финомическа достиганост*
d
 (finomic attainmentness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет
d
 да е достиган финомически предмет; 

финомическа закономерност
d
, която като закономерност (регулярност) е дос-

тигана с помощта на зависимостите в финомическата осъществимост
d
, пос-

ледната в качеството ù на външна страна на финомическата реализуемост
d
. В 

този смисъл финомическата осъществимост е начин на достигане на фино-

мическата закономерност. 

(17) Финомическа узаконеност*
d
 (finomic regularity) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет
d
 да е узаконен финомически предмет; финоми-

ческа тендентност
d
, която като тенденция (тренд) е узаконена с помощта на 

зависимостите в финомическата осъщественост
d
, последната в качеството ù 

на външна страна на финомическата реализираност
d
. В този смисъл финоми-

ческата осъщественост е начин на узаконяване на финомическата законо-

меронст (на превръщането ù в финомическа закономерност). 
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8. Ингредиентна финомическа обобщеност 

Ингредиентната финомическа обобщеност*
ed

 (ingrediental finomic 

generalizedness) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. фино-

мическа ингредиентност
d
), според който финомическите предмети

d
 (в т.ч. и 

финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингре-

диенти
d
) се класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тях-

ното конституиране, съществуване и действие в финомическото пространст-

во
d
. Тяхното съподреждане обаче е относително, тъй като зависи от субекта, 

който прави финомическото изследване или извършва финомическото управ-

ление. Ингредиентната финомическа обобщеност е разновидност на ингреди-

ентната финомическа приоритетност
d
 е частен случай на ингредиентната 

субномическа обобщеност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа обобще-

ност
d
 към понятието за обофиномика поражда следните негови разновидности 

[т.е. според органическата ингредиентна финомическа обобщеност*
d
 (organic 

ingrediental finomic generalizedness)]: 

(1) обофиномика*
d
 (genfinomy) [съкратено от и същото като обобщеност-

на финомика*
d
 (generalizednessal finomy)] – общо понятие за разновидностите 

на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомическа обобще-

ност
d
 (към които се числят субтофиномиката, консифиномиката, комбифино-

миката, комунифиномиката, левелфиномиката и рангфиномиката); финомика, 

съставена от обобщеностни финомически предмети
d
; 

(2) субтофиномика*
d
 (priofinomy) [съкратено от и същото като субстан-

циалностна финомика*
d
 (substantialitical finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
ed

 от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка субстанциалност
d
 (към които се числят агрегатната финомика и множест-

вената финомика); финомика, съставена от субстанциалностни финомически 

предмети
d
; 

(3) консифиномика*
d
 (consifinomy) [съкратено от и същото като консис-

тентностна финомика*
d
 (consistentness finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната субстанци-

ална финомическа обхватност
ed

 (към които се числят еднородната финомика, 

разнородната финомика и всеобщата финомика); финомика, съставена от фи-

номически консипредмети
d
 (от консисистентностни финомически предме-

ти
d
); 
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(4) комбифиномика*
d
 (combifinomy) [съкратено от и същото като общнос-

тна финомика*
d
 (combinationaritic finomy)] – общо понятие за разновидности-

те на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната финомическа общ-

ностност
d
 (към които се числят съвкупната финомика и съвкупностната фи-

номика); финомика, съставена от финомически комбипредмети
d
 (от общност-

ностни финомически предмети
d
); 

(5) комунифиномика*
d
 (communifinomy) [съкратено от и същото като об-

щностностна финомика*
d
 (communiticalitic finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната общностна 

финомическа обхватност
d
 (към които се числят отделната финомика, сектор-

ната финомика и обществената финомика); финомика, съставена от финоми-

чески комунипредмети
d
 (от общностностни финомически предмети

d
); 

(6) левелфиномика*
d
 (levelfinomy) [съкратено от и същото като равнищ-

ностна финомика*
d
 (levelnessal finomy)] – общо понятие за разновидностите 

на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната финомическа равнищ-

ност
d
 (към които се числят микрофиномиката, мезофиномиката и макрофино-

миката); финомика, съставена от финомически левелпредмети
d
 (от равнищнос-

тни финомически предмети
d
); 

(7) рангфиномика*
d
 (rangfinomy) [съкратено от и същото като обхватнос-

тна финомика*
d
 (rangeness finomy)] – общо понятие за разновидностите на 

финомиката
ed

, породени от ингредиентната финомическа обхватност
d
 (към 

които се числят частната финомика, груповата финомика и всеобхватностната 

финомика); финомика, съставена от финомически рангпредмети
d
 (от обхват-

ностни финомически предмети
d
); тя е общо понятие за консистентностна 

финомика
d
 (консифиномика

d
) и общностностна финомика

d
 (комунифиноми-

ка
d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа обобще-

ност
d
 към понятието за финомически обопредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа обобще-

ност*
d
 (primary ingrediental finomic generalizedness)]: 

(1) финомически обопредмет*
d
 (finomic genthing) [съкратено от и същото 

като обобщеностен финомически предмет*
d
 (generalizednessal finomic thing) и 

същото като финомически оботит*
d
 (finomic gentite)] [в т.ч. обобщеностен 

финомически обект* (generalizednessal finomic object), обобщеностна фино-

мическа система* (generalizednessal finomic system), обобщеностен финоми-

чески ингредиент* (generalizednessal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие 
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за разновидностите на обобщеностния финомическия предмет от гледна точка 

на ингредиентната финомическа обощеност
d
 (към тях се числят субстанци-

алностният финомически предмет, консистентностният финомически предмет, 

общностният финомически предмет, общностностният финомически предмет, 

равнищностният финомически предмет и обхватностният финомически пред-

мет); той показва наличието на финомическа обобщеност; финомически пред-

мет, конституиран в обофиномиката; други избрани разновидности на фино-

мическия обопредмет са 

(а) финомическата обосистема*
d
 (finomic gensystem) [съкратено от и съ-

щото като обобщеностна финомическа система*
d
 (generalizednessal finomic 

system)] – финомическа система
e
, която е конституирана в обофиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

точка на ингредиентната финомическа обобщеност (към тях се числят субс-

танциалностната финомическа система, консистентностната финомическа сис-

тема, общностната финомическа система, общностностната финомическа сис-

тема, равнищностната финомическа система и обхватностната финомическа 

система), и 

(б) финомическият обоингредиент*
d
 (finomic geningredient) [съкратено от 

и същото като обобщеностен финомически ингредиент*
d
 (generalizednessal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в обо-

финомиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ин-

гредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа обобщеност (към 

тях се числят субстанциалностният финомически ингредиент, консистентнос-

тният финомически ингредиент, общностният финомически ингредиент, общ-

ностностният финомически ингредиент, равнищностният финомически ингре-

диент и обхватностният финомически ингредиент); 

(2) финомически субстопредмет*
d
 (finomic substothing) [съкратено от и 

същото като субстанциалностен финомически предмет*
d
 (substantialitical 

finomic thing) и същото като финомически субстотит*
d
 (finomic substotite)] [в 

т.ч. субстанциалностен финомически обект* (substantialitical finomic 

object), субстанциалностна финомическа система* (substantialitical finomic 

system), субстанциалностен финомически ингредиент* (substantialitical 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа субстанциалност

d
 

(към тях се числят агрегатният финомически предмет и множествният фино-

мически предмет); показва наличието на финомическа субстанциалност
d
 и е 
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финомически предмет, конституиран в субстофиномиката; други избрани раз-

новидности на финомическия субстопредмет са 

(а) финомическата субстосистема*
d
 (finomic substosystem) [съкратено от 

и същото като субстанциалностна финомическа система*
d
 (substantialitical 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в субстофи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната финомическа субстанциалност (т.е. е 

общо понятие за агрегатната финомическа система и множествената финоми-

ческа система); и 

(б) финомическият субстоингредиент*
d
 (finomic substoingredient) [съкра-

тено от и същото като субстанциалностен финомически ингредиент*
d
 

(substantialitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конс-

титуиран в субстофиномиката и който е общо понятие за разновидностите на 

финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа 

субстанциалност (т.е. е общо понятие за агрегатния финомически ингредиент 

и множествения финомическиа ингредиент); 

(3) финомически консипредмет*
d
 (finomic consithing) [съкратено от и съ-

щото като консистентностен финомически предмет*
d
 (consistentness finomic 

thing) и същото като финомически конситит*
d
 (finomic consitite)] [в т.ч. кон-

систентностен финомически обект* (consistentness finomic object), кон-

систентностна финомическа система* (consistentness finomic system), кон-

систентностен финомически ингредиент* (consistentness finomic ingredient) 

и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия предмет
d
 от 

гледна точка на ингредиентната субстанциална финомическа обхватност
d
 

(към които се числят еднородният финомически предмет, разнородният фино-

мически предмет и всеобщият финомически предмет); показва наличието на 

финомическа консистентност
d
 и е финомически предмет, конституиран в 

консифиномиката; други избрани разновидности на финомическия консип-

редмет са 

(а) финомическата консисистема*
d
 (finomic consisystem) [съкратено от и 

същото като консистентностна финомическа система*
d
 (consistentness 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в консифи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната субстанциална финомическа обхват-

ност (т.е. е общо понятие за еднородната финомическа система, разнородната 

финомическа система и всеобщата финомическа система); и 
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(б) финомическият консиингредиент*
d
 (finomic consiingredient) [съкрате-

но от и същото като консистентностен финомически ингредиент*
d
 

(consistentness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в консифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на фи-

номическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната субстанциална фи-

номическа обхватност (т.е. е общо понятие за еднородния финомически инг-

редиент, разнородния финомически ингредиент и всеобщия финомически инг-

редиент); 

(4) финомически комбипредмет*
d
 (finomic combithing) [съкратено от и 

същото като общностен финомически предмет*
d
 (combinationaritic finomic 

thing) и същото като финомически комбитит*
d
 (finomic combitite)] [в т.ч. об-

щностен финомически обект* (combinationaritic finomic object), общностна 

финомическа система* (combinationaritic finomic system), общностен фино-

мически ингредиент* (combinationaritic finomic ingredient) и т.н.] – общо по-

нятие за разновидностите на финомическия предмет
e
 от гледна точка на инг-

редиентната финомическа общностност
d
 (към които се числят съвкупният 

финомически предмет и съвкупностният финомически предмет); показва на-

личието на финомическа комбинираност
d
 и е финомически предмет, консти-

туиран в комбифиномиката; други избрани разновидности на финомическия 

комбипредмет са 

(а) финомическата комбисистема*
d
 (finomic consisystem) [съкратено от и 

същото като общностна финомическа система*
d
 (combinationaritic finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в комбифиномиката 

и която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от 

гледна точка на ингредиентната финомическа общностност (т.е. е общо поня-

тие за съвкупната финомическа система и съвкупностната финомическа сис-

тема); и 

(б) финомическият комбиингредиент*
d
 (finomic consiingredient) [съкрате-

но от и същото като общностен финомически ингредиент*
d
 (combinationaritic 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ком-

бифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа общностност (т.е. 

е общо понятие за съвкупния финомически ингредиент, и съвкупностния фи-

номически ингредиент); 

(5) финомически комунипредмет*
d
 (finomic communithing) [съкратено от и 

същото като общностностен финомически предмет*
d
 (communiticalitic 

finomic thing) и същото като финомически комунитит*
d
 (finomic communitite)] 
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[в т.ч. общностностен финомически обект* (communiticalitic finomic object), 

общностностна финомическа система* (communiticalitic finomic system), 

общностностен финомически ингредиент* (communiticalitic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия пред-

мет
d
 от гледна точка на ингредиентната общностна финомическа обхват-

ност
d
 (към които се числят отделният финомически предмет, секторният фи-

номически предмет и общественият финомически предмет); показва наличието 

на финомическа общностност
d
 и е финомически предмет, конституиран в ко-

мунифиномиката; други избрани разновидности на финомическия комунип-

редмет са 

(а) финомическата комунисистема*
d
 (finomic communisystem) [съкратено 

от и същото като общностностна финомическа система*
d
 (communiticalitic 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в комунифи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната общностна финомическа обхватност 

(т.е. е общо понятие за отделната финомическа система, секторната финоми-

ческа система и обществената финомическа система); и 

(б) финомическият комуниингредиент*
d
 (finomic communiingredient) [сък-

ратено от и същото като общностностен финомически ингредиент*
d
 

(communiticalitic finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е кон-

ституиран в комунифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на 

финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната общностна фи-

номическа обхватност (т.е. е общо понятие за отделния финомически ингреди-

ент, секторния финомически ингредиент и обществения финомически ингре-

диент); 

(6) финомически левелпредмет*
d
 (finomic levelthing) [съкратено от и съ-

щото като равнищностен финомически предмет*
d
 (levelnessal finomic thing) и 

същото като финомически левелтит*
d
 (finomic leveltite)] [в т.ч. равнищностен 

финомически обект* (levelnessal finomic object), равнищностна финомичес-

ка система* (levelnessal finomic system), равнищностна финомически ингре-

диент* (levelnessal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомическия предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финоми-

ческа равнищност
d
 (към които се числят микрофиномическият предмет, мезо-

финомическият предмет и макрофиномическият предмет); показва наличието 

на финомическа равнищност
d
 и е финомически предмет, конституиран в ле-

велфиномиката; други избрани разновидности на финомическия левелпредмет 

са 
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(а) финомическата левелсистема*
d
 (finomic levelsystem) [съкратено от и 

същото като равнищностна финомическа система*
d
 (levelnessal finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в левелфиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

точка на ингредиентната финомическа равнищност (т.е. е общо понятие за 

микрофиномическата система, мезофиномическата система и макрофиноми-

ческата система); и 

(б) финомическият левелингредиент*
d
 (finomic levelingredient) [съкратено 

от и същото като равнищностен финомически ингредиент*
d
 (levelnessal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ле-

велфиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа равнищност (т.е. 

е общо понятие за микрофиномическия ингредиент, мезофиномическия ингре-

диент и макрофиномическия ингредиент
d
); 

(7) финомически рангпредмет*
d
 (finomic rangthing) [съкратено от и също-

то като обхватностен финомически предмет*
d
 (rangeness finomic thing) и съ-

щото като финомически рангтит*
d
 (finomic rangtite)] [в т.ч. обхватностен 

финомически обект* (rangeness finomic object), обхватностна финомически 

система* (rangeness finomic system), обхватностен финомически ингреди-

ент* (rangeness finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите 

на финомическия предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа 

обхватност
d
 (към които се числят частният финомически предмет, груповият 

финомически предмет и всеобхватностният финомически предмет); той е об-

що понятие за консистентностен финомически предмет
d
 (финомически кон-

сипредмет
d
) и общностностен финомически предмет

d
 (финомически кому-

нипредмет
d
) в даден общностен обхват; показва наличието на финомическа 

обхватност
d
 и е финомически предмет, конституиран в рангфиномиката; дру-

ги избрани разновидности на финомическия рангпредмет са 

(а) финомическата рангсистема*
d
 (finomic rangsystem) [съкратено от и 

същото като обхватностна финомическа система*
d
 (rangeness finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в рангфиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

точка на ингредиентната финомическа обхватност (т.е. е общо понятие за час-

тната финомическа система, груповата финомическа система и всеобхватност-

ната финомическа система); тя е общо понятие за консистентностна финоми-

ческа система
d
 (финомическа консисистема

d
) и общностностна финомическа 

система
d
 (финомическа комунисистема

d
) в даден общностен обхват; и 
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(б) финомическият рангингредиент*
d
 (finomic rangingredient) [съкратено 

от и същото като обхватностен финомически ингредиент*
d
 (rangeness finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в рангфиноми-

ката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент 

от гледна точка на ингредиентната финомическа обхватност (т.е. е общо поня-

тие за частния финомически ингредиент, груповия финомически ингредиент и 

всеобхватностния финомически ингредиент); той е общо понятие за консис-

тентностен финомически ингредиент
d
 (финомически консиингредиент

d
) и 

общностностен финомически ингредиент
d
 (финомически комуниингредиент

d
) 

в даден общностен обхват. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа обоб-

щеност
d
 към понятието за финомическа обобщеност поражда следните негови 

разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна финомическа 

обобщеност*
d
 (functional ingrediental finomic generalizedness)]: 

(1) финомическа обобщеност*
d
 (finomic substantiality) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е обобщеностен финомически предмет; 

(2) финомическа субстанциалност*
d
 (finomic substantiality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е субстанционалностен финомичес-

ки предмет; 

(3) финомическа консистентност*
d
 (finomic consistentness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е консистентностен финомически 

предмет; 

(4) финомическа комбинираност*
d
 (finomic combinationarity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е общностен финомически предмет; 

(5) финомическа общностност*
d
 (finomic communiticality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е общностностен финомически 

предмет; 

(6) финомическа равнищност*
d
 (finomic levelness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е равнищностен финомически предмет; 

(7) финомическа обхватност*
d
 (finomic rangeness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е обхватностен финомически предмет; тя е 

общо понятие за финомическа консистентност
d
 и финомическа общност-

ност
d
. 

Тук са посочени следните разновидности на ингредиентната финомическа 

обобщеност: (1) ингредиентна финомическа субстанциалност
d
, (2) ингреди-

ентна субстанциална финомическа обхватност
d
, (3) ингредиентна финоми-
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ческа общностност
d
, (4) ингредиентна общностна финомическа обхват-

ност
d
, (5) ингредиентна структурна финомическа равнищност

ed
 и (6) ингре-

диентна финомическа обхватност
d
. 

354



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

355 

8.1. Ингредиентна финомическа субстанциалност 

Ингредиентната финомическа субстанциалност*
d
 (ingrediental finomic 

substantiality) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финоми-

ческа ингредиентност
d
), според който субстанциално-дефинираните общнос-

тни финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) се класифицират според субс-

танциалната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от раз-

новидностите на ингредиентната финомическа обобщеност. Ингредиентната 

финомическа субстанциалност е разновидност на ингредиентната финоми-

ческа обобщеност
d 

 и е частен случай на ингредиентната субномическа субс-

танциалност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа субс-

танциалност*
d
 към понятието за субстофиномика поражда следните негови 

разновидности [т.е. според органическата ингредиентна финомическа субс-

танциалност*
d
 (organic ingrediental finomic substantiality)]: 

(1) субтофиномика*
d
 (priofinomy) [съкратено от и същото като субстан-

циалностна финомика*
d
 (substantialitical finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа 

субстанциалност
d
 (като агрегатна финомика и множествена финомика); фи-

номика, съставена от субстанциалностни финомически предмети
d
; 

(2) агрефиномика
d
* (aggrefinomy) [съкратено от и същото като агрегатна 

финомика
d
* (aggregate finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа субстанциалност
d
 се състои от агрегатни финомичес-

ки предмети
d
; 

(3) плуфиномика
d
* (plufinomy) [съкратено от и същото като множествена 

финомика
d
* (plural finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингредиент-

ната финомическа субстанциалност
d
 се състои от множествени финомичес-

ки предмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа субстанци-

алност*
d
 към понятието за финомически субтопредмет поражда следните не-

гови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна финомическа суб-

станциалност*
d
 (primary ingrediental finomic substantiality)]: 

(1) финомически субстопредмет*
d
 (finomic substothing) [съкратено от и 

същото като субстанциалностен финомически предмет*
d
 (substantialitical 

finomic thing) и същото като финомически субстотит*
d
 (finomic substotite)] [в 
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т.ч. субстанциалностен финомически обект* (substantialitical finomic 

object), субстанциалностна финомическа система* (substantialitical finomic 

system), субстанциалностен финомически ингредиент* (substantialitical 

finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия 

предмет
d
 от гледна точка на ингредиентната финомическа субстанциал-

ност
d
; (като агрегатния финомически предмет и множествния финомически 

предмет); показва наличието на финомическа субстанциалност
d
 и е финоми-

чески предмет, конституиран в субстофиномиката; други избрани разно-

видности на финомическия субстопредмет са 

(а) финомическата субстосистема*
d
 (finomic substosystem) [съкратено от 

и същото като субстанциалностна финомическа система*
d
 (substantialitical 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в субстофи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната финомическа субстанциалност (т.е. е 

общо понятие за агрегатната финомическа система и множествената финоми-

ческа система); и 

(б) финомическият субстоингредиент*
d
 (finomic substoingredient) [съкра-

тено от и същото като субстанциалностен финомически ингредиент*
d
 

(substantialitical finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конс-

титуиран в субстофиномиката и който е общо понятие за разновидностите на 

финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа 

субстанциалност (т.е. е общо понятие за агрегатния финомически ингредиент 

и множествения финомическиа ингредиент); 

(2) финомическият агрепредмет*
d
 (finomic aggrething) [съкратено от и 

същото като агрегатен финомически предмет*
d
 (aggregate finomic thing) и съ-

щото като финомически агретит*
d
 (finomic aggretite)] [в т.ч. агрегатен фино-

мически обект* (aggregate finomic object), агрегатна финомическа система* 

(aggregate finomic system), агрегатен финомически ингредиент* (aggregate 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, когато той се разглежда 

като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични 

или единични субстанциално-дефинирани общностни финомически предмети, 

все едно че е един единствен и отделен финомически предмет (агрегатният 

финомически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни 

(разнородни) финомически предмети на съставящите агрегатния предмет по-

нискообхватни субстанциално-дефинирани финомически предмети, като раз-

нородните финомически предмети са представени в множествения финоми-

чески предмет
d
); показва наличието на финомическа агрегатност

d
 и е фино-

356



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

357 

мически предмет, конституиран в агрефиномиката; избрани разновидности на 

финомическия субстопредмет са 

(а) финомическата агреасистема*
d
 (finomic aggresystem) [съкратено от и 

същото като агрегатна финомическа система*
d
 (aggregate finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в агрефиномиката, и 

(б) финомическият агреингредиент*
d
 (finomic aggreingredient) [съкратено 

от и същото като агрегатен финомически ингредиент*
d
 (aggregate finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в агрефиноми-

ката; 

(3) финомически плупредмет*
d
 (finomic pluthing) [съкратено от и същото 

като множествен финомически предмет*
d
 (plural finomic thing) и същото като 

финомически плутит*
d
 (finomic plutite)] [в т.ч. множествен финомически 

обект* (plural finomic object), множествена финомическа система* (plural 

finomic system), множествен финомически ингредиент* (plural finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, когато той се разглежда като като 

финомическо множество
d
 от съставящите го по-нискообхватни частични фи-

номически предмети
d
 и единични финомически предмети

d
; показва наличието 

на финомическа множественост
d
 и е финомически предмет, конституиран в 

плуфиномиката; избрани разновидности на финомическия субстопредмет са: 

(а) финомическата плусистема*
d
 (finomic plusystem) [съкратено от и съ-

щото като множествена финомическа система*
d
 (plural finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в плуфиномиката, и 

(б) финомическият плуингредиент*
d
 (finomic pluingredient) [съкратено от 

и същото като множествен финомически ингредиент*
d
 (plural finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в плуфиноми-

ката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа субс-

танциалност*
d
 към понятието за финомическа субстанциалност поражда 

следните негови разновидности [т.е. според функционалната ингредиентна 

финомическа субстанциалност*
d
 (functional ingrediental finomic substantiality)]: 

(1) финомическа субстанциалност*
d
 (finomic substantiality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е субстанционалностен финомичес-

ки предмет; 

(2) финомическа агрегатност*
d
 (finomic aggregateness) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е агрегатен финомически предмет; 
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(3) финомическа можественост*
d
 (finomic plurality) – състояние (поло-

жение) на финомическия предмет да е множествен финомически предмет. 
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8.2. Ингредиентна субстанциална финомическа обхватност 

Ингредиентната субстанциална финомическа обхватност*
d
 (ingrediental 

substantial finomic rangeness) [същото като ингредиентна финомическа кон-

систентност*
d
 (ingrediental finomic consistentness)] е първичен ингредиентен 

финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), който разграни-

чава финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) в зависимост от това на какъв 

субстанциален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на инг-

редиентната финомическа обобщеност. Ингредиентната субстанциална фи-

номическа обхватност е разновидност на ингредиентната финомическа обоб-

щеност
d 

 и е частен случай на ингредиентната субстанциална субномическа 

обхватност
e
 (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална фино-

мическа обхватност*
d
 към понятието за консифиномика поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиент-

на субстанциална финомическа обхватност*
d
 (organic ingrediental substantial 

finomic rangeness)]: 

(1) консифиномика*
d
 (consifinomy) [съкратено от и същото като консис-

тентностна финомика*
d
 (consistentness finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
d
, от гледна точка на ингредиентната субстанци-

ална финомическа обхватност
d
 (към които се числят еднородната финомика, 

разнородната финомика и всеобщата финомика); финомика, съставена от фи-

номически консипредмети
d
 (от консисистентностни финомически предме-

ти
d
); 

(2) хомофиномика*
d
 (homofinomy) [съкратено от и същото като еднородна 

финомика*
d
 (homogeneous finomy)] – финомика, която от гледна точка на инг-

редиентната субстанциална финомическа обхватност
d
 се състои от финоми-

чески хомопредмети
d
 (от еднородни финомически предмети

d
); 

(3) хетерофиномика*
d
 (heterofinomy) [съкратено от и същото като разно-

родна финомика*
d
 (heterogeneous finomy)] – финомика, която от гледна точка 

на ингредиентната субстанциална финомическа обхватност
d
 се състои от 

финомически хетеропредмети
d
 (от разнородни финомически предмети

d
); 

(4) дженифиномика*
d
 (genifinomy) [съкратено от и същото като всеобща 

финомика*
d
 (general finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингреди-
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ентната субстанциална финомическа обхватност се състои от финомически 

дженипредмети
d
 (от всеобщи финомически предмети

d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална финоми-

ческа обхватност*
d
 към понятието за финомически консипредмет поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингре-

диентна субстанциална финомическа обхватност*
d
 (primary ingrediental 

substantial finomic rangeness)]: 

(1) финомически консипредмет*
d
 (finomic consithing) [съкратено от и съ-

щото като консистентностен финомически предмет*
d
 (consistentness finomic 

thing) и същото като финомически конситит*
d
 (finomic consitite)] [в т.ч. кон-

систентностен финомически обект* (consistentness finomic object), кон-

систентностна финомическа система* (consistentness finomic system), кон-

систентностен финомически ингредиент* (consistentness finomic ingredient) 

и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия предмет
d
 от 

гледна точка на ингредиентната субстанциална финомическа обхватност
d
 

(към които се числят еднородният финомически предмет, разнородният фино-

мически предмет и всеобщият финомически предмет); показва наличието на 

финомическа консистентност
d
 и е финомически предмет, конституиран в 

консифиномиката; други избрани разновидности на финомическия консип-

редмет са 

(а) финомическата консисистема*
d
 (finomic consisystem) [съкратено от и 

същото като консистентностна финомическа система*
d
 (consistentness 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в консифи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната субстанциална финомическа обхват-

ност (т.е. е общо понятие за еднородната финомическа система, разнородната 

финомическа система и всеобщата финомическа система); и 

(б) финомическият консиингредиент*
d
 (finomic consiingredient) [съкрате-

но от и същото като консистентностен финомически ингредиент*
d
 

(consistentness finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е консти-

туиран в консифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на фи-

номическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната субстанциална фи-

номическа обхватност (т.е. е общо понятие за еднородния финомически инг-

редиент, разнородния финомически ингредиент и всеобщия финомически инг-

редиент); 
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(2) финомически хомопредмет*
d
 (finomic homothing) [съкратено от и съ-

щото като еднороден финомически предмет*
d
 (homogeneous finomic thing) (ка-

то субстанциално-еднороден) и същото като финомически хомотит*
d
 

(finomic homotite)] [в т.ч. еднороден финомически обект* (homogeneous 

finomic object), еднородна финомическа система* (homogeneous finomic 

system), еднороден финомически ингредиент* (homogeneous finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато той се състои от едносубс-

танциални (еднородни) финомически предмети (например от финомически 

продукти или производствени финомически фактори от определен вид) в да-

ден общностен обхват; показва наличието на финомическа хомогенност
d
 и е 

финомически предмет, конституиран в хомофиномиката; избрани разно-

видности на финомическия хомопредмет са 

(а) финомическата хомосистема*
d
 (finomic homosystem) [съкратено от и 

същото като еднородна финомическа система*
d
 (homogeneous finomic system) 

(като субстанциално-еднородна)] – финомическа система
e
, която е конститу-

ирана в хомофиномиката, и 

(б) финомическият хомоингредиент*
d
 (finomic homoingredient) [съкратено 

от и същото като еднороден финомически ингредиент*
d
 (homogeneous finomic 

ingredient) (като субстанциално-еднороден)] – финомически ингредиент
e
, 

който е конституиран в хомофиномиката; 

(3) финомически хетеропредмет*
d
 (finomic heterothing) [съкратено от и 

същото като разнороден финомически предмет*
d
 (heterogeneous finomic thing) 

(като субстанциално-разнороден) и същото като финомически хетеротит*
d
 

(finomic heterotite)] [в т.ч. разнороден финомически обект* (heterogeneous 

finomic object), разнородна финомическа система* (heterogeneous finomic 

system), разнороден финомически ингредиент* (homogeneous finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато той се състои от неедносубс-

танциални (нееднородни) финомически предмети в даден общностен обхват; 

показва наличието на финомическа хетерогенност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в хетерофиномиката; избрани разновидности на финомическия 

хетеропредмет са 

(а) финомическата хетеросистема*
d
 (finomic heterosystem) [съкратено от 

и същото като нееднородна финомическа система*
d
 (homogeneous finomic 

system) (като субстанциално-разнородна)] – финомическа система
d
, която е 

конституирана в хетерофиномиката, и 

(б) финомическият хетероингредиент*
d
 (finomic heteroingredient) [съкра-

тено от и същото като нееднороден финомически ингредиент*
d
 (homogeneous 
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finomic ingredient) (като субстанциално-разнороден)] – финомически ингреди-

ент
d
, който е конституиран в хетерофиномиката; 

(4) финомически дженипредмет*
d
 (finomic genithing) [съкратено от и съ-

щото като всеобщ финомически предмет*
d
 (general finomic thing) (като субс-

танциално-всеобщ) и същото като финомически дженитит*
d
 (finomic 

genitite)] [в т.ч. всеобщ финомически обект* (general finomic object), всеобща 

финомическа система* (general finomic system), всеобщ финомически ингре-

диент* (general finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато той 

се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) финомически пред-

мети в даден общностен обхват; показва наличието на финомическа всеобщ-

ност
d
 и е финомически предмет, конституиран в дженифиномиката; избрани 

разновидности на финомическия дженипредмет са 

(а) финомическата дженисистема*
d
 (finomic genisystem) [същото като 

всеобща финомическа система*
d
 (general finomic system) (като субстанциал-

но-всеобща)] – финомическа система
d
, която е конституирана в дженифино-

миката, и 

(б) финомическият джениингредиент*
d
 (finomic geniingredient) [същото 

като всеобщ финомически ингредиент*
d
 (general finomic ingredient) (като суб-

станциално-всеобщ)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в 

дженифиномиката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната субстанциална фи-

номическа обхватност*
d
 към понятието за финомическа консистентност по-

ражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционал-

ната ингредиентна субстанциална финомическа обхватност*
d
 (primary 

ingrediental substantial finomic rangeness)]: 

(1) финомическа консистентност*
d
 (finomic consistentness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е консистентностен финомически 

предмет; 

(2) финомическа хомогенност*
d
 (finomic homogeneity) (като субстанци-

ална хомогенност) – състояние (положение) на финомическия предмет да е 

хомогенен финомически предмет; 

(3) финомическа хетерогенност*
d
 (finomic heterogeneity) (като субстан-

циална хетерогенност) – състояние (положение) на финомическия предмет 

да е хетерогенен финомически предмет; 
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(4) финомическа всеобщност*
d
 (finomic generality) (като субстанциална 

всеобщност) – състояние (положение) на финомическия предмет да е всеобщ 

финомически предмет. 
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8.3. Ингредиентна финомическа общностност 

Ингредиентната финомическа общностност*
d
 (ingrediental finomic 

combinationarity) [същото като ингредиентна финомическа комбинираност*
d
 

(ingrediental finomic combinationarity)] е първичен ингредиентен финомически 

критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), който разграничава финоми-

ческите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите систе-

ми
d
 и финомическите ингредиенти

d
) според общностната обобщеност на еле-

ментите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентна-

та финомическа обобщеност. Ингредиентната финомическа общностност е 

разновидност на ингредиентната финомическа обобщеност
d 

 и е частен слу-

чай на ингредиентната субномическа общностност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа общнос-

тност*
d
 към понятието за комбифиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна финоми-

ческа общностност*
d
 (organic ingrediental finomic combinationarity)]: 

(1) комбифиномика*
d
 (combifinomy) [съкратено от и същото като общнос-

тностна финомика*
d
 (combinationaritic finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната финомичес-

ка общностност
d
 (към които се числят съвкупната финомика и съвкупностна-

та финомика); финомика, съставена от финомически комбипредмети
d
 (от общ-

ностностни финомически предмети
d
); 

(2) джоинтфиномика*
d
 (jointfinomy) [съкратено от и същото като съвкуп-

на финомика*
d
 (joint finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингреди-

ентната финомическа общностност
d
 се състои от финомически джоинтп-

редмети
d
 (от съвкупни финомически предмети

d
); 

(3) тотифиномика*
d
 (totifinomy) [съкратено от и същото като съвкупнос-

тна финомика*
d
 (totalitic finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингре-

диентната финомическа общностност
d
 се състои от финомически тотип-

редмети
d
 (от съвкупностни финомически предмети

d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа общност-

ност*
d
 към понятието за финомически комбипредмет поражда следните него-

ви разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна фи-

номическа общностност*
d
 (primary ingrediental finomic combinationarity)]: 

(1) финомически комбипредмет*
d
 (finomic combithing) [съкратено от и 

същото като общностен финомически предмет*
d
 (combinationaritic finomic 
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thing) и същото като финомически комбитит*
d
 (finomic combitite)] [в т.ч. об-

щностен финомически обект* (combinationaritic finomic object), общностна 

финомическа система* (combinationaritic finomic system), общностен фино-

мически ингредиент* (combinationaritic finomic ingredient) и т.н.] – общо по-

нятие за разновидностите на финомическия предмет
d
 от гледна точка на инг-

редиентната финомическа общностност
d
 (към които се числят съвкупният 

финомически предмет и съвкупностният финомически предмет); показва на-

личието на финомическа комбинираност
d
 и е финомически предмет, консти-

туиран в комбифиномиката; други избрани разновидности на финомическия 

комбипредмет са 

(а) финомическата комбисистема*
d
 (finomic consisystem) [съкратено от и 

същото като общностна финомическа система*
d
 (combinationaritic finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в комбифиномиката 

и която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от 

гледна точка на ингредиентната финомическа общностност (т.е. е общо поня-

тие за съвкупната финомическа система и съвкупностната финомическа сис-

тема); и 

(б) финомическият комбиингредиент*
d
 (finomic consiingredient) [съкрате-

но от и същото като общностен финомически ингредиент*
d
 (combinationaritic 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ком-

бифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа общностност (т.е. 

е общо понятие за съвкупният финомически ингредиент, и съвкупностния фи-

номически ингредиент); 

(2) финомически джоинтпредмет*
d
 (finomic jointthing) [съкратено от и 

същото като съвкупен финомически предмет*
d
 (joint finomic thing) и същото 

като финомически джоинттит*
d
 (finomic jointtite)] (joint – тук е в обичайния 

смисъл като съвкупен, сумиран; но в математиката е съединен, което е после-

дователност, умножение) [в т.ч. съвкупен финомически обект* (joint finomic 

object), съвкупна финомическа система* (joint finomic system), съвкупен фи-

номически ингредиент* (joint finomic ingredient) и т.н.] – финомически пред-

мет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го 

по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани фино-

мически предмети, все едно че е един единствен и отделен финомически 

предмет (където отделните финомически предмети на съвкупния финомически 

предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) финомически 

предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани 

365



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

366 

финомически предмети, като последните са представени в съвкупностния фи-

номически предмет); показва наличието на финомическа сумарност
d
 и е фи-

номически предмет, конституиран в джоинтфиномиката; избрани разно-

видности на финомическия хомопредмет са 

(а) финомическата джоинтсистема*
d
 (finomic jointsystem) [съкратено от 

и същото като съвкупна финомическа система*
d
 (joint finomic system)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в джоинтфиномиката, и 

(б) финомическият джоинтингредиент*
d
 (finomic jointingredient) [съкра-

тено от и същото като съвкупен финомически ингредиент*
d
 (jointgeneous 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в джо-

интфиномиката; 

(3) финомически тотипредмет*
d
 (finomic totithing) [съкратено от и също-

то като същото като съвкупностен финомически предмет*
d
 (totalitic finomic 

thing) и същото като финомически тотитит*
d
 (finomic totitite)] [в т.ч. съвкуп-

ностен финомически обект* (totalitic finomic object), съвкупностна фино-

мическа система* (totalitic finomic system), съвкупностен финомически инг-

редиент* (totalitic finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато 

той се разглежда като като финомическа съвкупност* (finomic totality) от със-

тавящите го по-нискообхватни частични и единични финомически предмети; 

показва наличието на финомическа тоталитарност
d
 и е финомически пред-

мет, конституиран в тотифиномиката; избрани разновидности на финомичес-

кия хомопредмет са 

(а) финомическата тотисистема*
d
 (finomic totisystem) [съкратено от и 

същото като съвкупностна финомическа система*
d
 (joint finomic system)] – 

финомическа система
e
, която е конституирана в тотифиномиката, и 

(б) финомическият тотиингредиент*
d
 (finomic totiingredient) [съкратено 

от и същото като съвкупностен финомически ингредиент*
d
 (jointgeneous 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е конституиран в тоти-

финомиката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа общ-

ностност*
d
 към понятието за финомическа общностност поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната ингредиен-

тна финомическа общностност*
d
 (functional ingrediental finomic 

combinationarity)]: 

(1) финомическа общностност*
d
 (finomic combinationarity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е общностен финомически предмет; 
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(2) финомическа сумарност*
d
 (finomic summarity) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е съвкупен финомически предмет; 

(3) финомическа тоталитарност*
d
 (finomic totalitariy) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е съвкупностен финомически предмет. 
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8.4. Ингредиентна общностна финомическа обхватност 

Ингредиентната общностна финомическа обхватност*
d
 (ingrediental 

communitical finomic rangeness) [същото като ингредиентна финомическа общ-

ностност*
d
 (ingrediental finomic communiticality)] е първичен ингредиентен 

финомически критерий
d
 (вж. финомическа ингредиентност

d
), който разграни-

чава финомическите предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомичес-

ките системи
d
 и финомическите ингредиенти

d
) в зависимост от това на какъв 

институционален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на 

ингредиентната финомическа обобщеност. Ингредиентната общностна фи-

номическа обхватност е разновидност на ингредиентната финомическа обоб-

щеност
d 

 и е частен случай на ингредиентната общностна субномическа обх-

ватност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната общностна финоми-

ческа обхватност*
ed

 към понятието за комунифиномика поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиент-

на общностна финомическа обхватност*
d
 (organic ingrediental communitical 

finomic rangeness)]: 

(1) комунифиномика*
d
 (communifinomy) [съкратено от и същото като об-

щностностна финомика*
d 

 (communiticalitic finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на финомиката
d
, от гледна точка на ингредиентната общностна 

финомическа обхватност
d
 (към които се числят отделната финомика, сектор-

ната финомика и обществената финомика); финомика, съставена от финоми-

чески комунипредмети
d
 (от общностностни финомически предмети

d
); 

(2) сингълфиномика*
d
 (singlefinomy) [съкратено от и същото като отделна 

финомика*
d
 (single finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингредиен-

тната общностна финомическа обхватност
d
 се състои от финомически син-

гълпредмети
d
 (от отделни финомически предмети

d
) (неин частен случай е 

фирмената финомика
d
); 

(3) сектофиномика*
d
 (sectofinomy) [съкратено от и същото като секторна 

финомика*
d
 (sectoral finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингреди-

ентната общностна финомическа обхватност
d
 се състои от финомически 

сектипредмети
d
 (от секторни финомически предмети

d
); 

(4) социфиномика*
d
 (socifinomy) [съкратено от и същото като обществена 

финомика*
d
 (social finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингредиент-
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ната общностна финомическа обхватност се състои от финомически социп-

редмети
d
 (от обществени финомически предмети

d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната общностна финомическа 

обхватност*
d
 към понятието за финомически комунипредмет поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингре-

диентна общностна финомическа обхватност*
d
 (primary ingrediental 

communitical finomic rangeness)]: 

(1) финомически комунипредмет*
d
 (finomic communithing) [съкратено от и 

същото като общностностен финомически предмет*
d
 (communiticalitic 

finomic thing) и същото като финомически комунитит*
d
 (finomic communitite)] 

[в т.ч. общностностен финомически обект* (communiticalitic finomic object), 

общностностна финомическа система* (communiticalitic finomic system), 

общностностен финомически ингредиент* (communiticalitic finomic 

ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на финомическия пред-

мет
d
 от гледна точка на ингредиентната общностна финомическа обхват-

ност
d
 (към които се числят отделният финомически предмет, секторният фи-

номически предмет и общественият финомически предмет); показва наличието 

на финомическа общностност
d
 и е финомически предмет, конституиран в ко-

мунифиномиката; други избрани разновидности на финомическия комунип-

редмет са 

(а) финомическата комунисистема*
d
 (finomic communisystem) [съкратено 

от и същото като общностностна финомическа система*
d
 (communiticalitic 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в комунифи-

номиката и която е общо понятие за разновидностите на финомическата сис-

тема от гледна точка на ингредиентната общностна финомическа обхватност 

(т.е. е общо понятие за отделната финомическа система, секторната финоми-

ческа система и обществената финомическа система); и 

(б) финомическият комуниингредиент*
d
 (finomic communiingredient) [сък-

ратено от и същото като общностностен финомически ингредиент*
d
 

(communiticalitic finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е кон-

ституиран в комунифиномиката и който е общо понятие за разновидностите на 

финомическия ингредиент от гледна точка на ингредиентната общностна фи-

номическа обхватност (т.е. е общо понятие за отделния финомически ингреди-

ент, секторния финомически ингредиент и обществения финомически ингре-

диент); 
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(2) финомически сингълпредмет*
d
 (finomic singlething) [съкратено от и 

същото като отделен финомически предмет*
d
 (single finomic thing) и същото 

като финомически сингълтит*
d
 (finomic singletite)] [в т.ч. отделен финоми-

чески обект* (single finomic object), отделена финомическа система* (single 

finomic system), отделен финомически ингредиент* (single finomic ingredient) 

и т.н.] – финомически предмет, когато той се състои от еднообщностни (от-

делни) финомически предмети (например от финомически продукти или про-

изводствени финомически фактори от определен вид) в даден общностен обх-

ват; показва наличието на финомическа отделност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в сингълфиномиката (негов частен случай е финомическата 

фирма
d
); избрани разновидности на финомическия сингълпредмет са 

(а) финомическата сингълсистема*
d
 (finomic singlesystem) [съкратено от 

и същото като отделна финомическа система*
d
 (single finomic system)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в сингълфиномиката, и 

(б) финомическият сингълингредиент*
d
 (finomic singleingredient) [съкра-

тено от и същото като отделен финомически ингредиент*
d
 (single finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сингълфино-

миката; 

(3) финомически сектопредмет*
d
 (finomic sectothing) [съкратено от и съ-

щото като секторен финомически предмет*
d
 (sectoral finomic thing) и същото 

като финомически сектотит*
d
 (finomic sectotite)] [в т.ч. секторен финоми-

чески обект* (sectoral finomic object), секторна финомическа система* 

(sectoral finomic system), секторен финомически ингредиент* (sectoral 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато той се състои от не-

еднообщностни (неотделни) финомически предмети в даден общностен обх-

ват; показва наличието на финомическа сеторност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в сектифиномиката; избрани разновидности на финомическия 

сектипредмет са 

(а) финомическата сектосистема*
d
 (finomic sectosystem) [съкратено от и 

същото като секторна финомическа система*
d
 (sectoral finomic system)] – фи-

номическа система
d
, която е конституирана в сектифиномиката, и 

(б) финомическият сектоингредиент*
d
 (finomic sectoingredient) [съкрате-

но от и същото като секторен финомически ингредиент*
d
 (sectoral finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в сектифиноми-

ката; 

(4) финомически соципредмет*
d
 (finomic socithing) [съкратено от и също-

то като обществен финомически предмет*
d
 (social finomic thing) и същото ка-
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то финомически социтит*
d
 (finomic socitite)] [в т.ч. обществен финомически 

обект* (social finomic object), обществна финомическа система* (social 

finomic system), обществен финомически ингредиент* (social finomic 

ingredient) и т.н.] – финомически предмет, когато той се състои от всички не-

еднообщностни (неотделни) финомически предмети в обществото като цяло; 

показва наличието на финомическа социалност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в социфиномиката; избрани разновидности на финомическия 

соципредмет са 

(а) финомическата социсистема*
d
 (finomic socisystem) [съкратено от и 

същото като обществена финомическа система*
d
 (social finomic system)] – 

финомическа система
d
, която е конституирана в соцфиномиката, и 

(б) финомическият социингредиент*
d
 (finomic sociingredient) [съкратено 

от и същото като обществен финомически ингредиент*
d
 (social finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в социфиноми-

ката. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната общностна финоми-

ческа обхватност*
d
 към понятието за финомическа общностност поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната 

ингредиентна общностна финомическа обхватност*
d
 (primary ingrediental 

communitical finomic rangeness)]: 

(1) финомическа общностност*
d
 (finomic communiticality) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е общностностен финомически 

предмет; 

(2) финомическа отделност*
d
 (finomic singleness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е отделен финомически предмет; 

(3) финомическа секторност*
d
 (finomic sectorality) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е секторен финомически предмет; 

(4) финомическа социалност*
d
 (finomic sociality) – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е обществен финомически предмет. 

371



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

372 

8.5. Ингредиентна финомическа равнищност 

Ингредиентната финомическа равнищност*
ed

 (ingrediental finomic 

levelness) е първичен ингредиентен финомически критерий
e
 (вж. финомическа 

ингредиентност
d
), който разграничава финомическите предмети

e
 (в т.ч. и 

финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингре-

диенти
d
) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на финомичес-

ката организация на общественото възпроизводство те са предметно отраже-

ние. Ингредиентната финомическа равнищност е разновидност на ингредиен-

тната финомическа обобщеност
d 

 и е частен случай на ингредиентната суб-

номическа равнищност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа равнищ-

ност
d
 към понятието за левелфиномика поражда следните негови разно-

видности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна финоми-

ческа равнищност*
d
 (organic ingrediental finomic levelness)]: 

(1) левелфиномика*
d
 (levelfinomy) [съкратено от и същото като равнищ-

ностна финомика*
d
 (levelnessal finomy)] – общо понятие за разновидностите 

на финомиката
ed

, от гледна точка на ингредиентната финомическа равнищ-

ност
d
 (към които се числят микрофиномиката, мезофиномиката и макрофино-

миката); финомика, съставена от финомически левелпредмети
d
 (от равнищнос-

тни финомически предмети
d
); 

(2) микрофиномика*
d
 (microfinomy) – финомика, която от гледна точка на 

ингредиентната финомическа равнищност
d
 се състои от финомически мик-

ропредмети
d
 (от микрофиномически предмети

d
); 

(2) мезофиномика*
d
 (mesofinomy) – финомика, която от гледна точка на 

ингредиентната финомическа равнищност
d
 се състои от финомически мезоп-

редмети
d
 (от мезофиномически предмети

d
); 

(2) макрофиномика*
d
 (macrofinomy) – финомика, която от гледна точка на 

ингредиентната финомическа равнищност
d
 се състои от финомически мак-

ропредмети
d
 (от макрофиномически предмети

d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа равнищ-

ност
d
 към понятието за финомически левелпредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финоми-

ческа равнищност*
d
 (primary ingrediental finomic levelness)]: 

(1) финомически левелпредмет*
d
 (finomic levelthing) [съкратено от и съ-

щото като равнищностен финомически предмет*
d
 (levelnessal finomic thing) и 
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същото като финомически левелтит*
d
 (finomic leveltite)] [в т.ч. равнищностен 

финомически обект* (levelnessal finomic object), равнищностна финомичес-

ка система* (levelnessal finomic system), равнищностна финомически ингре-

диент* (levelnessal finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновиднос-

тите на финомическия предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финоми-

ческа равнищност
d
 (към които се числят микрофиномическият предмет, мезо-

финомическият предмет и макрофиномическият предмет); показва наличието 

на финомическа равнищност
d
 и е финомически предмет, конституиран в ле-

велфиномиката; други избрани разновидности на финомическия левелпредмет 

са 

(а) финомическата левелсистема*
d
 (finomic levelsystem) [съкратено от и 

същото като равнищностна финомическа система*
d
 (levelnessal finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в левелфиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

точка на ингредиентната финомическа равнищност (т.е. е общо понятие за 

микрофиномическата система, мезофиномическата система и макрофиноми-

ческата система); и 

(б) финомическият левелингредиент*
d
 (finomic levelingredient) [съкратено 

от и същото като равнищностен финомически ингредиент*
d
 (levelnessal 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в ле-

велфиномиката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия 

ингредиент от гледна точка на ингредиентната финомическа равнищност (т.е. 

е общо понятие за микрофиномическия ингредиент, мезофиномическия ингре-

диент и макрофиномическия ингредиент
d
); 

(2) финомически микропредмет*
d
 (finomic microthing) [съкратено от и съ-

щото същото като микрофиномически предмет*
d
 (microfinomic thing) и като 

финомически микротит*
d
 (finomic microtite)] [в т.ч. микрофиномически 

обект* (microfinomic object), микрофиномическа система* (microfinomic 

system), микрофиномически ингредиент* (microfinomic ingredient) и т.н.] – 

финомически предмет, когато той се състои от финомически предмети на мик-

рофиномическо равнище на обобщеност (под което се разбира равнището на 

отделния финомически агент, отделния индивид, отделната фирма, отделния 

вид пазар и т.н.); показва наличието на финомическа микроравнищностност
d
 

и е финомически предмет, конституиран в микрофиномиката; избрани разно-

видности на финомическия микропредмет са 
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(а) финомическата микросистема*
d
 (finomic microsystem) [съкратено от и 

същото като микрофиномическа система*
d
 (microfinomic system)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в микрофиномиката, и 

(б) финомическият микроингредиент*
d
 (finomic microingredient) [съкрате-

но от и същото като микрофиномически ингредиент*
d
 (microfinomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в микрофино-

миката; 

(3) финомически мезопредмет*
d
 (finomic mesothing) [съкратено от и съ-

щото като мезофиномически предмет*
d
 (mesofinomic thing) и същото като фи-

номически мезотит*
d
 (finomic mesotite)] [в т.ч. мезофиномически обект* 

(mesofinomic object), мезофиномическа система* (mesofinomic system), ме-

зофиномически ингредиент* (mesofinomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет, когато той се състои от финомически предмети на мезофиномическо 

равнище на обобщеност (под което се разбира равнището на отделния отрасъл, 

отделния финомически район, отделния стопански комплекс, отделния моно-

пол, олигопол или друга крупна фирми с национално значение и т.н.); показва 

наличието на финомическа мезоравнищностност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в мезофиномиката; други избрани разновидности на финоми-

ческия мезопредмет са 

(а) финомическата мезосистема*
d
 (finomic mesosystem) [съкратено от и 

същото като мезофиномическа система*
d
 (mesofinomic system)] – финомичес-

ка система
d
, която е конституирана в мезофиномиката, и 

(б) финомическият мезоингредиент*
d
 (finomic mesoingredient) [съкратено 

от и същото като мезофиномически ингредиент*
d
 (mesofinomic ingredient)] – 

финомически ингредиент
d
, който е конституиран в мезофиномиката; 

(4) финомически макропредмет*
d
 (finomic macrothing) [съкратено от и 

същото като макрофиномически предмет*
d
 (macrofinomic thing) и същото като 

финомически макротит*
d
 (finomic macrotite)] [в т.ч. макрофиномически 

обект* (macrofinomic object), макрофиномическа система* (macrofinomic 

system), макрофиномически ингредиент* (macrofinomic ingredient) и т.н.] – 

финомически предмет, когато той се състои от финомически предмети на мак-

рофиномическо равнище на обобщеност (под което се разбира народностопан-

ското, респ. националното равнище на финомиката на дадена страна); показва 

наличието на финомическа макроравнищностност
d
 и е финомически предмет, 

конституиран в макрофиномиката; други избрани разновидности на финоми-

ческия макропредмет са 
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(а) финомическата макросистема*
d
 (finomic macrosystem) [съкратено от и 

същото като макрофиномическа система*
d
 (macrofinomic system)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в макрофиномиката, и 

(б) финомическият макроингредиент*
d
 (finomic macroingredient) [съкра-

тено от и същото като макрофиномически ингредиент*
d
 (macrofinomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в макрофино-

миката; 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа рав-

нищност
d
 към понятието за финомическа равнищност поражда следните него-

ви разновидности [т.е. разновидности според функционалната ингредиентна 

финомическа равнищност*
d
 (functional ingrediental finomic levelness)]: 

(1) финомическа равнищност*
d
 (finomic levelness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е равнищностен финомически предмет; 

(2) финомическа микроравнищност*
d
 (finomic microlevelness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е микрофиномически предмет; 

(3) финомическа мезоравнищност*
d
 (finomic mesolevelness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е мезофиномически предмет; 

(4) финомическа макроравнищност*
d
 (finomic macrolevelness) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е макрофиномически предмет. 
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8.6. Ингредиентна финомическа обхватност 

Ингредиентната финомическа обхватност*
d
 (ingrediental finomic 

rangeness) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. финомичес-

ка ингредиентност
d
), който разграничава финомическите предмети

d
 (в т.ч. и 

финомическите обекти
d
, финомическите системи

d
 и финомическите ингре-

диенти
d
) в зависимост от това на съвместно на какъв субстанциален и инсти-

туционален обхват те съответстват. Представлява общо понятие за ингреди-

ентната субстанциална финомическа обхватност
d
 и ингредиентната общ-

ностна финомическа обхватност
d
. Този критерий предполага, че финомичес-

ките предмети от по-широкия субстанциален и институционален обхват на 

обобщеност са множество от съответствуващите финомически предмети от по-

тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната финомическа 

равнищност
d
, където финомическите предмети от по-горно равнище на обоб-

щеност са суми от съответствуващите им по качество финомически предмети 

от по-ниско равнище на обобщеност). Ингредиентната финомическа обхват-

ност е разновидност на ингредиентната финомическа обобщеност
d 

 и е частен 

случай на ингредиентната субномическа обхватност
e
 (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа обхват-

ност
d
 към понятието за рангфиномика поражда следните негови разновиднос-

ти [т.е. разновидности според органическата ингредиентна финомическа обх-

ватност*
d
 (organic ingrediental finomic rangeness)]: 

(1) рангфиномика*
d
 (rangfinomy) [съкратено от и същото като обхватнос-

тна финомика*
d
 (rangeness finomy)] – общо понятие за разновидностите на 

финомиката
d
, породени от ингредиентната финомическа обхватност

d
 (към 

които се числят частната финомика, груповата финомика и всеобхватната фи-

номика); финомика, съставена от финомически рангпредмети
d
 (от обхватнос-

тни финомически предмети
d
); тя е общо понятие за консистентностна фино-

мика
d
 (консифиномика

d
) и общностностна финомика

d
 (комунифиномика

d
); 

(2) партфиномика*
d
 (partfinomy) [съкратено от и същото като частна фи-

номика*
d
 (particular finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингредиен-

тната финомическа обхватност
d
 се състои от финомически партпредмети

d
 

(от частни финомически предмети
d
); тя е общо понятие за еднородна финоми-

ка
d
 (хомофиномика

d
) и отделна финомика

d
 (сингълфиномика

d
); 

(3) групофиномика*
d
 (groupfinomy) [съкратено от и същото като групова 

финомика*
d
 (group finomy)] – финомика, която от гледна точка на ингредиент-
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ната финомическа обхватност
d
 се състои от финомически групопредмети

d
 

(от групови финомически предмети
d
); тя е общо понятие за разнородна фино-

мика
d
 (хетерофиномика

d
) и секторна финомика

d
 (сектифиномика

d
); 

(4) компрефиномика*
d
 (comprefinomy) [съкратено от и същото като всеоб-

хватна финомика*
d
 (comprehensive finomy)] – финомика, която от гледна точ-

ка на ингредиентната финомическа обхватност
d
 се състои от финомически 

компрепредмети
d
 (от всеобхватностни финомически предмети

d
); общо поня-

тие за всеобща финомика
d
 (дженифиномика

d
) и обществена финомика

d
 (со-

цифиномика
d
). 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа обхват-

ност
d
 към понятието за финомически рангпредмет поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна финоми-

ческа обхватност*
d
 (primary ingrediental finomic rangeness)]: 

(1) финомически рангпредмет*
d
 (finomic rangthing) [съкратено от и също-

то като обхватностен финомически предмет*
d
 (rangeness finomic thing) и като 

финомически рангтит*
d
 (finomic rangotite)] [в т.ч. обхватностен финомичес-

ки обект* (rangeness finomic object), обхватностна финомически система* 

(rangeness finomic system), обхватностен финомически ингредиент* 

(rangeness finomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на фи-

номическия предмет
e
 от гледна точка на ингредиентната финомическа обх-

ватност
d
 (към които се числят частният финомически предмет, груповият 

финомически предмет и всеобхватностният финомически предмет); той е об-

що понятие за консистентностен финомически предмет
d
 (финомически кон-

сипредмет
d
) и общностностен финомически предмет

d
 (финомически кому-

нипредмет
d
) в даден общностен обхват; показва наличието на финомическа 

обхватност
d
 и е финомически предмет, конституиран в рангфиномиката; дру-

ги избрани разновидности на финомическия рангпредмет са 

(а) финомическата рангсистема*
d
 (finomic rangsystem) [съкратено от и 

същото като обхватностна финомическа система*
d
 (rangeness finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в рангфиномиката и 

която е общо понятие за разновидностите на финомическата система от гледна 

точка на ингредиентната финомическа обхватност (т.е. е общо понятие за час-

тната финомическа система, груповата финомическа система и всеобхватност-

ната финомическа система); тя е общо понятие за консистентностна финоми-

ческа система
d
 (финомическа консисистема

d
) и общностностна финомическа 

система
d
 (финомическа комунисистема

d
) в даден общностен обхват; и 

377



проф. д.ик.н. Камен Миркович               Приложение F91-A към Енциклопедията 

ОБЩО ФИНОМИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

378 

(б) финомическият рангингредиент*
d
 (finomic rangingredient) [съкратено 

от и същото като обхватностен финомически ингредиент*
d
 (rangeness finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в рангфиноми-

ката и който е общо понятие за разновидностите на финомическия ингредиент 

от гледна точка на ингредиентната финомическа обхватност (т.е. е общо поня-

тие за частния финомически ингредиент, груповия финомически ингредиент и 

всеобхватностния финомически ингредиент); той е общо понятие за консис-

тентностен финомически ингредиент
d
 (финомически консиингредиент

d
) и 

общностностен финомически ингредиент
d
 (финомически комуниингредиент

d
) 

в даден общностен обхват; 

(2) финомически партпредмет*
d
 (finomic partthing) [съкратено от и също-

то като частен финомически предмет*
d
 (particular finomic thing) и същото като 

финомически партит*
d
 (finomic partite)] [в т.ч. частен финомически обект* 

(particular finomic object), частна финомически система* (particular finomic 

system), частен финомически ингредиент* (particular finomic ingredient) и 

т.н.] – финомически предмет с еднаква и еднородна качествена определеност в 

даден общностен обхват; той е общо понятие за еднороден финомически пред-

мет
d
 (финомически хомопредмет

d
) и отделен финомически предмет

d
 (фино-

мически сингълпредмет
d
); показва наличието на финомическа партикулар-

ност
d
 и е финомически предмет, конституиран в партфиномиката; избрани 

разновидности на финомическия партипредмет са 

(а) финомическата партсистема*
d
 (finomic partsystem) [съкратено от и 

същото като частна финомическа система*
d
 (microfinomic system)] – финоми-

ческа система
d
, която е конституирана в партфиномиката; тя е общо понятие 

за еднородна финомическа система
d
 (финомическа хомосистема

d
) и отделна 

финомическа система
d
 (финомическа сингълсистема

d
) в даден общностен об-

хват; и 

(б) финомическият партингредиент*
d
 (finomic partingredient) [съкратено 

от и същото като частен финомически ингредиент*
d
 (microfinomic ingredient)] 

– финомически ингредиент
d
, който е конституиран в партфиномиката; той е 

общо понятие за еднороден финомически ингредиент
d
 (финомически хомоинг-

редиент
d
) и отделен финомически ингредиент

d
 (финомически сингълингреди-

ент
d
) в даден общностен обхват; 

(3) финомически групопредмет*
d
 (finomic groupthing) [съкратено от и съ-

щото като групов финомически предмет*
d
 (group finomic thing) и същото като 

финомически групотит*
d
 (finomic groupotite)] [в т.ч. групов финомически 

обект* (group finomic object), групова финомически система* (group finomic 
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system), групов финомически ингредиент* (group finomic ingredient) и т.н.] – 

финомически предмет с нееднаква и нееднородна качествена определеност в 

даден общностен обхват; той е общо понятие за разнороден финомически 

предмет
d
 (финомически хетеропредмет

d
) и секторен финомически предмет

d
 

(финомически сектипредмет
d
); показва наличието на финомическа груповост

d
 

и е финомически предмет, конституиран в групофиномиката; избрани разно-

видности на финомическия групопредмет са 

(а) финомическата групосистема*
d
 (finomic groupsystem) [съкратено от и 

същото като групова финомическа система*
d
 (group finomic system)] – фино-

мическа система
d
, която е конституирана в групофиномиката; тя е общо поня-

тие за разнородна финомическа система
d
 (финомическа хетеросистема

d
) и 

секторна финомическа система
d
 (финомическа сектисистема

d
) в даден общ-

ностен обхват; и 

(б) финомическият групоингредиент*
d
 (finomic groupingredient) [съкрате-

но от и същото като групов финомически ингредиент*
d
 (group finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конституиран в групофино-

миката; той е общо понятие за разнороден финомически ингредиент
d
 (финоми-

чески хетероингредиент
d
) и секторен финомически ингредиент

d
 (финомичес-

ки сектиингредиент
d
) в даден общностен обхват; 

(4) финомически компрепредмет*
d
 (finomic comprething) [съкратено от и 

същото като всеобхватностен финомически предмет*
d
 (comprehensive finomic 

thing) и същото като финомически компретит*
d
 (finomic compretite)] [в т.ч. 

всеобхватностен финомически обект* (comprehensive finomic object), всеоб-

хватностна финомически система* (comprehensive finomic system), всеобх-

ватностен финомически ингредиент* (comprehensive finomic ingredient) и 

т.н.] – финомически предмет, който е множество от всички нееднакви (не-

едноинституционални или неедносубстанциални) финомически предмети в 

даден обществен обхват; той е общо понятие за всеобщ финомически предмет
d
 

(финомически дженипредмет
d
) и обществен финомически предмет

d
 (фино-

мически соципредмет
d
); показва наличието на финомическа всеобхватност

d
 и 

е финомически предмет, конституиран в компрефиномиката; други избрани 

разновидности на финомическия компрепредмет са 

(а) финомическата компресистема*
d
 (finomic compresystem) [съкратено 

от и същото като всеобхватностна финомическа система*
d
 (comprehensive 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в компрефи-

номиката; тя е общо понятие за всеобща финомическа система
d
 (финомическа 
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дженисистема
d
) и обществена финомическа система

d
 (финомическа соци-

система
d
) в даден общностен обхват; и 

(б) финомическият компреингредиент*
d
 (finomic compreingredient) [сък-

ратено от и същото като всеобхватностен финомически ингредиент*
d
 

(comprehensive finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е конс-

титуиран в компрефиномиката; той е общо понятие за всеобщ финомически 

ингредиент
d
 (финомически джениингредиент

d
) и обществен финомически ин-

гредиент
d
 (финомически социингредиент

d
) в даден общностен обхват. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа обх-

ватност
d
 към понятието за финомическа обхватност поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според функционалната ингредиентна фи-

номическа обхватност*
d
 (functional ingrediental finomic rangeness)]: 

(1) финомическа обхватност*
d
 (finomic rangeness) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е обхватностен финомически предмет; тя е 

общо понятие за финомическа консистентност
d
 и финомическа общност-

ност
d
; 

(2) финомическа партикуларност*
d
 (finomic particularity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е частен финомически предмет; тя е 

общо понятие за финомическа хомогенност
d
 и финомическа отделност

d
; 

(3) финомическа груповост*
d
 (finomic groupness) – състояние (положение) 

на финомическия предмет да е групов финомически предмет; тя е общо поня-

тие за финомическа хетерогенност
d
 и финомическа секторност

d
; 

(4) финомическа всеобхватност*
d
 (finomic comprehensiveness) – състоя-

ние (положение) на финомическия предмет да е всеобхватностен финомически 

предмет; тя е общо понятие за финомическа всеобщност
d
 и финомическа со-

циалност
d
. 
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9. Ингредиентна финомическа зрялост 

Ингредиентната финомическа зрялост*
d
 (ingrediental finomic ripeness) 

[същото като ингредиентна финомическа зрялостност*
d
 (ingrediental finomic 

ripeness state)] е първичен ингредиентен финомически критерий
d
, който според 

степента на зрялост на финомиката
e
 [и на нейните разновидности (както и на 

финомическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. пе-

риоди и етапи на субномиката
e
) следните нейни части (и едновременно с това 

разновидности): 

(1) неразвита част (или още примитивна част) на финомиката (като общо 

понятие на нейните производни и разновидности), наречена икоприномика*
d
 

(ecoprinomy) [съкратено от и същото като неразвита финомика
d
 (undeveloped 

finomy) или още като примитивна финомика*
d
 (primitive finomy)] – тя съдържа 

само задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството, 

без да включва следващи, по-висши възпроизводствени фази (които по-висши 

фази от своя страна формират развитата част на финомиката); тези задължи-

телни възпроизводствени фази са финомическото потребление
d
, финомичес-

кото производство
d
 и финомическото разпределение

d
; 

(2) развита част на финомиката (като общо понятие на нейните произ-

водни и разновидности), наречена икодевеномика*
d
 (ecodevenomy) [съкратено 

от и същото като развита финомика
d
 (developed finomy)] – тя съдържа само 

по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън задължителните за 

нейната определеност фази на възпроизводството (които задължителни фази 

от своя страна формират примитивната част на финомиката); такива по-висши 

възпроизводствени фази са финомическата размяна
e
 и финансовата размяна

d
; 

последователно-исторически разновидности (периоди) на икодевеномиката са 

(а) финомиката*
d
 (finomy) (същото като пазарна финомика

d
) и (б) финомика-

та*
d
 (finomy) (същото като финансова пазарна финомика

d
) (финомиката е 

по-общо понятие по отношение на финомиката, т.е. финомиката съдържа в 

себе си финомиката); 

(3) общо понятие за икоприномиката и икодевеномиката е рипефиноми-

ката*
d
 (ripefinomy) [съкратено от и същото като зрялостна финомика*

d
 

(ripeness finomy)], като обединението на икоприномиката и икодевеномиката 

представлява финомиката в нейната цялост. 
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Ингредиентната финомическа зрялост е разновидност на ингредиентната 

финомическа приоритетност
d 

 и е частен случай на ингредиентната субно-

мическа зрялост
e
 (S91-D). 

А. Конституирането на понятията за (1) рипефиномика, (2) икоприномика 

и (3) икодевеномика е резултат от органическото прилагане на ингредиент-

ната финомическа зрялост
d
 [т.е. според органическата ингредиентна фино-

мическа зрялост*
d
 (organic ingrediental finomic ripeness)]. 

Б. На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната фи-

номическа зрялост
d
, отговаря съответна класификация, получена в резултат на 

нейното първично прилагане към понятието за рипефиномически предмет 

[т.е. според първичната ингредиентна финомическа зрялост*
d
 (primary 

ingrediental finomic ripeness)]: 

(1) рипефиномически предмет*
d
 (ripefinomic thing) [съкратено от и същото 

като зрялостен финомически предмет*
d
 (ripeness finomic thing)] – общо поня-

тие за икоприномически предмет и икодевеномически предмет; финомически 

предмет, конституиран в условията на рипефиномиката; други избрани негови 

разновидности са (а) рипефиномическата система*
d
 (ripefinomic system) [сък-

ратено от и същото като зрялостна финомическа система*
d
 (ripeness finomic 

system)], която от своя страна е общо понятие за икоприномическата система и 

икодевеномическата система, и (б) рипефиномическият ингредиент*
d
 

(ripefinomic ingredient) [съкратено от и същото като зрялостен финомически 

ингредиент*
d
 (ripeness finomic ingredient)], който от своя страна е общо поня-

тие за икоприномическия ингредиент и икодевеномическия ингредиент; 

(2) икоприномически предмет*
d
 (ecoprinomic thing) [съкратено от и също-

то като неразвит финомически предмет
d
 (undeveloped finomic thing)] – фино-

мически предмет, конституиран в условията на икоприномиката; избрани не-

гови разновидности са (а) икоприномическата система*
d
 (ecoprinomic system) 

[съкратено от и същото като неразвита финомическа система*
d
 (undeveloped 

finomic system)] и (б) икоприномическият ингредиент*
d
 (ecoprinomic 

ingredient) [съкратено от и същото като неразвит финомически ингредиент*
d
 

(undeveloped finomic ingredient)]; 

(3) икодевеномически предмет*
d
 (ecodevenomic thing) [съкратено от и съ-

щото като развит финомически предмет
d
 (developed finomic thing)] – финоми-

чески предмет, конституиран в условията на икодевеномиката; избрани негови 

разновидности са (а) икодевеномическата система*
d
 (ecodevenomic system) 

[съкратено от и същото като развита финомическа система*
d
 (developed 
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finomic system)] и (б) икодевеномическият ингредиент*
d
 (ecodevenomic 

ingredient) [съкратено от и същото като развит финомически ингредиент*
d
 

(developed finomic ingredient)]. 

В. От своя страна класификацията, получена в резултат от функционал-

ното прилагане към понятието за финомическа зрялостност [т.е. според фун-

кционалната ингредиентна финомическа зрялост*
d
 (functional ingrediental 

finomic ripeness)], е следната: (1) финомическа неразвитост
d
 (finomic 

undeveloped state) [същото като финомическа примитивност*
d
 (finomic 

primitiveness), която от своя страна изразява състоянието (положението) на 

финомическия предмет да е икоприномически предмет]; (2) финомическа раз-

витост* (finomic developed state), която от своя страна изразява състоянието 

(положението) на финомическия предмет да е икодевеномически предмет; (3) 

финомическа зрялостност*
d
 (finomic ripeness state), която от своя страна изра-

зява състоянието (положението) на финомическия предмет да е рипефиноми-

чески предмет. 
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10. Ингредиентна финомическа асидециситивност 

Ингредиентната финомическа асидециситивност*
d
 (ingrediental finomic 

assidecisitivity) (съкратено и комбинирано от assigning – определящо, и deci-

sive – решаващо) е първичен ингредиентен финомически критерий
d
 (вж. 

финомическа ингредиентност
d
), според който някои от финомическите 

предмети
d
 (в т.ч. и финомическите обекти

d
, финомическите системи

d
 и фи-

номическите ингредиенти
d
), които притежават системни свойства и между 

които има определящи и решаващи финомически отношения на запазваща 

финомическа подчиненост*
e
 (retaining finomic subordination), се класифици-

рат според според мястото и ролята, която имат във функционирането и съх-

раняването на финомическия хомеостазис
d
 на образувани от тях по-сложни 

йерархични финомически предмети (вж. определящо и решаващо в финоми-

ката
d
). Ингредиентната финомическа асидециситивност е разновидност на 

ингредиентната финомическа приоритетност
d
 и е частен случай на ингреди-

ентната субномическа асидециситивност (S91-D). 

А. Органическото прилагане на ингредиентната финомическа асидеци-

ситивност
d
 към понятието за асидецисифиномика поражда следните негови 

разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна фи-

номическа асидециситивност*
d
 (organic ingrediental finomic assidecisitivity)]: 

(1) асидецисифиномика*
d
 (assidecisifinomy) [съкратено от и същото като 

асидециситивна финомика*
d
 (assidecistiive finomy)] – общо понятие за разно-

видностите на асидецисифиномиката от гледна точка на ингредиентната фи-

номическа асидециситивност
d
 (към които се числят асидецифиномиката, аси-

финомиката, трансифиномиката и децифиномиката); финомика
ed

, съставена от 

асидециситивни финомически предмети
d
; 

(2) асидецифиномика*
d
 (assidecifinomy) [съкратено от и същото като аси-

децитивна финомика
d
 (assidecitive finomy)] – финомика

ed
, съставена от асиде-

цитивни финомически предмети
d
; 

(3) асифиномика*
d
 (assifinomy) [съкратено от и същото като определяща 

финомика
d
 (assigning finomy)] – финомика

ed
, съставена от определящи фино-

мически предмети
d
; 

(4) трансифиномика*
d
 (transifinomy) [съкратено от и същото като транси-

онна финомика
d
 (transional finomy)] – финомика

ed
, съставена от трансионни 

финомически предмети
d
; 
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(5) децифиномика*
d
 (decifinomy) [съкратено от и същото като решаваща 

финомика
d
 (decisive finomy)] – финомика

ed
, съставена от решаващи финоми-

чески предмети
d
. 

Б. Първичното прилагане на ингредиентната финомическа асидециси-

тивност
d
 към понятието за финомически асидецисипредмет поражда следните 

негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна 

финомическа асидециситивност*
d
 (primary ingrediental finomic asside-

cisitivity)]: 

(1) Финомически асидецисипредмет*
d
 (finomic assidecisithing) [съкратено 

от и същото като асидециситивен финомически предмет*
d
 (assidecisitive 

finomic thing) и същото като финомически асидециситит*
d
 (finomic 

assidecisitite)] [в т.ч. асидециситивен финомически обект* (assidecisitive 

finomic object), асидециситивен финомическа система* (assidecisitive 

finomic system), асидециситивен финомически ингредиент* (assidecisitive 

finomic ingredient) и т.н.] – финомически предмет
e
, който обобщава разграни-

чаването на финомическите предмети на определящи, трансионни и решава-

щи; той показва наличието на финомическа асидециситивност; финомически 

предмет, конституиран в асидецисифиномиката; общо понятие за разно-

видностите на асидециситивния финомически предмет от гледна точка на инг-

редиентната финомическа асидециситивност
d
 (към които се числят асидеци-

тивният финомически предмет, определящият финомически предмет, транси-

онният финомически предмет и решаващият финомически предмет); други из-

брани разновидности на финомическия асидецисипредмет са: 

(а) финомическата асидецисисистема*
d
 (finomic assidecisisystem) [съкра-

тено от и същото като асидециситивна финомическа система*
d
 (assidecisitive 

finomic system)] – финомическа система
d
, която е конституирана в асидециси-

финомиката; общо понятие за асидицитивната финомическа система, опреде-

лящата финомическа система, трансионната финомическа система и решава-

щата финомическата система; и 

(б) финомическият асидецисиингредиент*
d
 (finomic assidecisiingredient) 

[съкратено от и същото като асидециситивен финомически ингредиент*
d
 

(assidecisitive finomic ingredient)] – финомически ингредиент
e
, който е консти-

туиран в асидецисифиномиката; общо понятие за асидицитивния финомически 

ингредиент, определящия финомически ингредиент, трансионния финомичес-

ки ингредиент и решаващия финомическати ингредиент. 
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(2) Финомически асидеципредмет*
d
 (finomic assidecithing) [съкратено от и 

същото като асидецитивен финомически предмет*
d
 (assidecitive finomic thing) 

и същото като финомически асидецитит*
d
 (finomic assidecitite)] [в т.ч. асиде-

цитивен финомически обект* (assidecitive finomic object), асидецистивен 

финомическа система* (assidecitive finomic system), асидецитивен финоми-

чески ингредиент* (assidecitive finomic ingredient) и т.н.] – финомически 

предмет
e
, който е единство от определящ финомически предмет и решаващ 

финомически предмет, които са негови страни; той показва наличието на фи-

номическа асидецитивност, т.е. на запазваща подчиненост с цел съхраняването 

на финомическия хомеостазис на предмета като цяло; финомически предмет, 

конституиран в асидецифиномиката; избрани разновидности на финомическия 

асидецисипредмет са: 

(а) финомическата асидецисистема*
d
 (finomic assidecisystem) [съкратено 

от и същото като асидецитивна финомическа система*
d
 (assidecitive finomic 

system)] – единство от определяща финомическа система
d
 и решаваща фино-

мическа система
d
, които са нейни страни; финомическа система

d
, която е 

конституирана в асидецифиномиката; и 

(б) финомическият асидециингредиент*
d
 (finomic assideciingredient) [сък-

ратено от и същото като асидецитивен финомически ингредиент*
d
 (assidecitive 

finomic ingredient)] – единство от определящ финомически ингредиент
d
 и ре-

шаващ финомически ингредиент
d
, които са негови страни; финомически инг-

редиент
d
, който е конституиран в асидецифиномиката. 

(3) Финомически асипредмет*
d
 (finomic assithing) [съкратено от и същото 

като определящ финомически предмет*
d
 (assigning finomic thing) и същото ка-

то финомически аситит*
d
 (finomic assitite)] [в т.ч. определящ финомически 

обект* (assigning finomic object), определяща финомическа система* 

(assigning finomic system), определящ финомически ингредиент* (assigning 

finomic ingredient) и т.н.] – страна (респ. подсистема) на асидецитивния фино-

мически предмет, която създава по-консерванивния от нея финомическия де-

ципредмет
d
 и определя неговите основни положения, целта на който е да 

предпазва финомическия асиппредмет и предмета като цяло от нарушаващи 

вътрешни и външни въздействия; финомически предмет
d
, конституиран ев 

асифиномиката; той показва наличието на финомическа аситивност; избрани 

негови разновидности са: 

(а) финомическата асисистема*
d
 (finomic assisystem) [съкратено от и съ-

щото като определяща финомическа система*
d
 (assigning finomic system)] – 

финомическа система
d
, която създава финомическата децисистема

d
 и опре-
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деля нейните основни положения; конституирана е в асифиномиката; тя показ-

ва наличието на финомическа аситивност; и 

(б) финомическият асиингредиент*
d
(finomic assiingredient) [съкратено от 

и същото като определящ финомически ингредиент*
d
 (assigning finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, която създава финомическия дециинг-

редиент
d
 и определя неговите основни положения; конституиран е в асифино-

миката; той показва наличието на финомическа аситивност. 

(4) Финомически трансипредмет*
d
 (finomic transithing) [съкратено от и 

същото като трансионен финомически предмет*
d
 (transional finomic thing) и 

същото като финомически транситит*
d
 (finomic transitite)] [в т.ч. трансионен 

финомически обект* (transional finomic object), трансионна финомическа 

система* (transional finomic system), трансионен финомически ингредиент* 

(transional finomic ingredient) и т.н.] – междинна страна (респ. подсистема) на 

асидецитивния финомически предмет, която е механизъм на преобразуването 

(на трансформирането) на финомическия асипредмет
d
 в финомически децип-

редмет
d
; финомически предмет

e
; конституиран в трансифиномиката; той по-

казва наличието на финомическа трансионност; избрани негови разновидности 

са: 

(а) финомическата трансисисистема*
d
 (finomic transisystem) [съкратено 

от и същото като трансионна финомическа система*
d
 (transional finomic 

system)] – финомическа система
d
, която е механизъм на преобразуването (на 

трансформирането) на финомическата асисистема
d
 в финомическа децисис-

тема
d
; финомически система

d
, конституирана в трансифиномиката; тя показва 

наличието на финомическа трансионност; и 

(б) финомическият трансиингредиент*
d
 (finomic transiingredient) [съкра-

тено от и същото като трансионeн финомически ингредиент*
d
 (transional 

finomic ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който е механизъм на преоб-

разуването (на трансформирането) на финомическия асиингредиент
d
 в фино-

мическиа дециингредиент
d
; финомически ингредиент

d
, конституиран в тран-

сифиномиката; той показва наличието на финомическа трансионност. 

(5) Финомически деципредмет*
d
 (finomic decithing) [съкратено от и също-

то като решаващ финомически предмет*
d
 (decisive finomic thing) и същото ка-

то финомически децитит*
d
 (finomic decitite)] [в т.ч. решаващ финомически 

обект* (decisive finomic object), решаващ финомическа система* (decisive 

finomic system), решаващ финомически ингредиент* (decisive finomic 

ingredient) и т.н.] – страна (респ. подсистема) на асидецитивния финомически 

предмет, която управлява или регулира по-адаптивния от нея финомически 
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асипредмет
d
 с цел да го предпазва, както и предмета като цяло от нарушаващи 

вътрешни и външни въздействия; финомически предмет
e
, конституиран в де-

цифиномиката; той показва наличието на финомическа децитивност; избрани 

негови разновидности са: 

(а) финомическата децисисистема*
d
 (finomic decisystem) [съкратено от и 

същото като решаваща финомическа система*
d
 (decisive finomic system)] – 

финомическа система
d
, която управлява или регулира финомическата аси-

система
d
; конституирана е в децифиномиката; тя показва наличието на фино-

мическа децитивност; и 

(а) финомическият дециингредиент*
d
(finomic deciingredient) [съкратено 

от и същото като решаващ финомически ингредиент*
d
 (decisive finomic 

ingredient)] – финомически ингредиент
d
, който управлява или регулира фино-

мическия асиингредиент
d
; конституиран е в децифиномиката; той показва на-

личието на финомическа децитивност. 

В. Функционалното прилагане на ингредиентната финомическа асиде-

циситивност
d
 към понятието за финомическа асидециситивност поражда 

следните негови разновидности [т.е. разновидности според функционалната 

ингредиентна финомическа асидециситивност*
d
 (functional ingrediental 

finomic assidecisitivity)]: 

(1) финомическа асидециситивност*
d
 (finomic assidecisitivity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е асидециситивен финомически 

предмет; 

(2) финомическа асидецитивност*
d
 (finomic assidecitivity) – състояние 

(положение) на финомическия предмет да е асидецитивен финомически пред-

мет; 

(3) финомическа аситивност*
d
 (finomic assitivity) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е определящ финомически предмет; 

(4) финомическа трансионност*
d
 (finomic transionality) – състояние (по-

ложение) на финомическия предмет да е трансионен финомически предмет; 

(5) финомическа децитивност*
d
 (finomic decitivity) – състояние (положе-

ние) на финомическия предмет да е решаващ финомически предмет. 
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