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Срок за изпълнение 45 работни дни 
 1. Определяне на лунния ден и влиянието му,  

обвързано с Луната и асцедента  
в рождената карта на хороскопа  - 125  лв 

 2. Най-подходящото име (до три предложения) 
на дете спрямо датата на раждане - 134  лв 

 3. Посочване на подходящия брачен 
партньор според звездната карта - 134  лв 

 4. Определяне на подходящи дати за срок от три месеца 
за годеж, сключване на брак, кръщене, започване на работа, 
развод, молба за напускане, за пенсиониране - 134  лв 

 5. Консултации по семейни и личностни проблеми  
(до 3 въпроса за една дата на раждане 
извън посочените хороскопи) - 125  лв 

 6. Определяне на подходящи дни за оперативно  
лечение при наличие на хороскоп № 7 - 134  лв 

 7. Хороскоп за здравето според 
звездната карта (вкл. кармични причини) - 350  лв 

 8. Определяне на подходящи дни  
за раждане със секцио - 170  лв 

 9. Номерологична прогноза за 1 седмица, 
за една рождена дата - 125  лв 

 10. Номерологична прогноза по дни 
за 1 месец, за една рождена дата - 190  лв 

 След предварително съгласуване за № 1-10
експресна услуга +200% – 10 работни дни

Срок за изпълнение 70 работни дни 
 11. Определяне на заложеното по съдба 

като професионална реализация - 190  лв 
 12. Подходящи дни за срок от три месеца за купуване,  

продаване на автомобил (лек, товарен), имот, оглед на 
жилище, ипотека, кредит, начало на строеж, подписване 
договор за наем за всяко поотделно 
за една рождена дата - 134  лв 
за две рождени дати - 210  лв 
за всяка следваща дата - 100  лв

 13. Кармична причина за насилие в семейството - 800  лв 
 14. Хороскоп за съвместимост при създаване  

на потомство, само при сключен брак 
(в настоящия живот и в кармичен план) - 800  лв 

 15. Определяне на кармични връзки 
- до 4 дати на раждане (след съгласуване) - 8000  лв 

 16. Партньорски хороскоп за две дати - 280  лв 
- за допълнителна дата - 140  лв 

 17. Пълен номерологичен хороскоп - 440  лв 
 18. Семейна прогноза за 1 календарна година за разрешаване 

на конкретен проблем между брачни партньори - 150  лв 
 19. Номерологична прогноза по месеци с акцент върху критичните 

дни за 1 година, за 1 рождена дата (след съгласуване)  - 320  лв 
 20. Астрологична прогноза за 1 календарна година 

(след съгласуване) - 300  лв 
 21. Астрологичен хороскоп - най-важните аспекти - 350  лв 
 22. Астрологично-кармичен хороскоп -  

най-важните аспекти - 530  лв 
 23. Хороскоп за съвместимост при осиновяване - 440  лв 
 24. Кармична причина за заболявания, травми и раждане  

на увредени деца (за една дата на раждане) - 350  лв 
 25. Пълен астро-номерологичен хороскоп - 1016  лв 
 26. Пълен астро-номерологично кармичен хороскоп - 1610  лв 
 27. Създаване на творческо име, псевдоним – до четири имена 

на български и латиница и дати за патентоване - 1430  лв
 28. Астрологичен хороскоп в най-важните аспекти  

за едно семейство до четири човека - 1250  лв
експресна услуга за хороскопи № 11-28  

(след съгласуване) +300% – 30 работни дни 
 За фирми 
 Срок за изпълнение 70 работни дни 
 29. Най-подходящото име на фирма на български език  

и дата за съдебна регистрация - до 4 имена - 1430  лв 
- за всяко допълнително име - 80  лв 
- за всеки съдружник - 350  лв  
За допълнително име на език на ЕС и Русия - 350  лв

 30. Определяне на подходящо име на имейл адрес  
и уеб адрес на фирма до 4 имена - 1430  лв 
- за всяко допълнително име - 80  лв 
- за всеки съдружник - 350  лв 

 31. Номерологичен хороскоп за съвместимост на работещите в 
един колектив или фирма - до тридесет и пет човека 
включително, за всеки се заплащат по - 440  лв 
- за всеки над 35-я човек по - 260  лв 
- фирмен абонамент - 25% отстъпка 

 32. Партньорски бизнес хороскоп за две дати - 2000  лв 
- за всяка следваща  - 530  лв 

 Срок за изпълнение 100 работни дни 
 33. Бизнес номерологична прогноза за една  

календарна година, за една дата на раждане - 3500  лв 

 експресна услуга за хороскопи № 29-33  
(след съгласуване) +300% – 20 работни дни 

 Глобални прогнози за фирми, корпорации, политици 
 Финансови  Бизнес  Политика  Банкови  

 За подбор на колектив  Оздравителен бизнесплан 

 Трите имена (четвърто) по лична карта, ден, месец, година, час и 
място на раждане. 

 За номерологичните прогнози не е необходим час на раждане. 
 За семейните жени - трябва да бъде посочено фамилното име на 

съпруга, като е важна информацията дали е при ето с тире или на 
мястото на моминското фамилно име. 

 При определяне подходящото име на дете спрямо датата на раждане са 
необходими три лични имена, за избор както и трите имена на родителите. 

 20 – свързан с конкретно събитие в рамките на една календарна 

година на база личните астрологични заложби на човек.
 За прогнози и хороскопи с номера 7, 13, 14, 15, 22, 24 и 26 са 

необходими и самостоятелни снимки в цял ръст на неутрален 
фон на хората, за които се изготвя хороскопът. 

 За бизнес номерологичните прогнози са необходими дан ните на всеки 
поотделно от съдружниците и назначените работници. 

 За хороскопи № 29 и № 30 са необходими да тите на раждане на съдружни-
ците, които ще са включени в съдебната регистрация, както и да бъдат по-
сочени имена, които ще бъдат одобрени, допълнени или отхвърлени от мен. 

 Хороскопи с различен срок на изпълнение, 
поръчани от един човек, се изпращат според 
най-дългия срок за изготвяне.

необХодими данни не си поръчвайте хороскоп, ако не разполагате с вСички необходими данни!

как да Си ПоРЪчаме ХоРоСкоП? 
Хороскопът се поръчва само по пощата с препоръчано писмо (особено ако в плика има 

и снимки, които се връщат с изготвения хороскоп). В писмото трябва да е описан видът на 
хороскопа, данните, необходими за неговото изготвяне, адрес за обратна кореспонденция. 

Заявки по телефона и електронната поща не се приемат. 
Адрес: 1000 София, ПК 113, Светлана Тилкова - АЛЕНА 

ПощенСки РаЗноСки 
за българия - включени са в стойността на хороскопа 
за чужбина - плюс 14 лв. към стойността на хороскопа за препоръчана пощенска 

пратка за Европа; плюс 20 лв. извън Европа; плюс 110 лв. за експресна 
международна доставка за 24 ч.

ПолУчаване 
на ГоТовиЯ ХоРоСкоП 

Изготвеният от Алена хороскоп се изпра-
ща единствено чрез препоръчана пощенска 
пратка на посочения адрес и се получава 
срещу подпис. 

Всички изпратени, непотърсени и върнати 
хороскопи се пазят три месеца след крайната 
дата за получаване. При повторно изпращане 
пощенските разходи са за сметка на поръчи-
теля. След тримесечния срок Алена не носи 
отговорност за неполучените прогнози.

1. С пощенски запис на адрес: 1000 София, ПК 113, Андрей Борисов Тилков.* 

2. С платежно нареждане на името на “АРОС груп” ООД, банка ДСК ЕАД - КЛОН ПЕТИ, BIC: STSABGSF, IBAN: BG61 STSA9300001 0543474* 
* Данни на фирмата или ЕГН за фактура. Всички цени са с включен ДДC. Офис тел. 0888 774 265

 При повторни изчисления заради сгрешен час, 
дата или място на раждане по вина на поръчващия 
хороскоп се доплащат 70% от неговата стойност.

ХоРоСкоПиТе на алена
Алена е член на DAV и на ISAR


