
Полезно да знаете, тръгвайки към „Бялата къща“ в село Мийковци 
 
* Къщата е позиционирана в картите на Google като Бялата къща, с. 
Мийковци. Използвайте навигация, за да ви доведе на точното място. 
Имайте предвид, че по последните 5 км. до къщата обхватът на телефоните 
се губи, така че настройте желаната дестинация по-рано. 
 
* На разположение на гостите са:  

- барбекю на дървени въглища, електрическа скара и пещ.  
Носете дървени въглища ако смятате да ползвате барбекюто. Ако желаете 
фритюрник или да ползване на пещта- заявете го пред домакините преди 
настаняване.  

- хладилник със средно голяма част фризер и витрина със стъклена 
врата. 
 
* Обхват на телефоните- Виваком и А1. Връзката не е постоянна за 
останалите оператори. Обхватът се губи в дневната на приземния етаж. 
 
* Интернет- безжичен с добро качество. 
 
* Кухнята разполага с достатъчно посуда за пребиваващите, различен 
размер тави, тенджери и купи. Ако ще Ви бъдат необходими такива с 
много големи размери- заявете го пред домакините преди настаняване.  
 
* На разположение на гостите са кафемашина (тип робот), работеща с 
кафе на зърна и кубинска кафеварка за мляно кафе. 
 
* Водата от водопровода е питейна, идва от сконовете на Стара планина, 
но предвид ползването на резервен съд към ВиК системата, препоръчваме 
да си купите такава за пиене.  
 
*  Предвидени са по 2 броя кърпи за баня за всеки гост с ориентировъчни 
размери- 100/50см. и 40/30см. Ако не намирате такива в стаята си, има 
налични в шкаф в коридора на втория етаж. Не предоставяме кърпи за 
басейн. 
 
* На разположение на гостите е музикална уредба, работеща с дискове, 
флашка и с изход за връзка към телефон или лаптоп. Флашка може да бъде 
поставена и в телевизора. Телевизорът в къщата е един и е със стандартни 
сателитни канали на Виваком. 
 
* Красотата и чарът на село Мийковци са красивата природа, тишината и 
спокойствието. Не толерираме шумни компании, които притесняват 
съседите ни и които създават предпоставки за нарушаване на разпоредбите 



на Закона за защита от шума в околната среда. Слушането на силна 
музика и използването на микрофони на донесени от Вас уредби в двора 
на къщата е забранено, особено в часовете от 14.00 до 16.00ч. и от 23.00 до 
8.00ч., като за това носите наказателна отговорност. Ако сте донесли 
такива, препоръчваме използването им само в къщата. При настаняване, 
представител на групата подписва Декларация, че е запознат с 
разпоредбите на Наредба за опазване на обществения ред на територията 
на Община Елена и Закона за защита от шума в околната среда. При 
нередности или проверки по сигнали от страна на МВР, административно-
наказателната отговорност е лична за пребиваващите, съгласно чл. 24, ал.1 
Законът за административните нарушения и наказания, предвид това, че 
домакините не пребивават в къщата и са предприели мерки да не бъдат 
допускани такива. 
 
* Някои от стаите и санирарните възли в къщата са малки по размер.  
 
 * При необходимост предоставяме 1 брой бебешка кошара, ползването 
на която може да заявите преди настаняване в къщата. Не изискваме 
допълнително заплащане за нея. 
 
* Препоръчваме да си носите и да използвате домашни чехли, особено 
през зимния сезон, за да ви е по-чисто в къщата. 
 
* Приемаме домашни любимци, но изискваме да носите текстилните им 
легла, да не спят в леглата и преди напускане да огледате и при 
небходимост да почистите двора от следи. 
 
* Ползване на басейна: 

- ползването на басейна е на ваша отговорност; 
- винаги наблюдавайте децата или злоупотребилите с алкохол 

приятели; 
- използвайте летния душ винаги преди влизане в басейна; 
- влизането на домашни любимци в басейна е недопустимо. 

На всеки 2 дена идваме до къщата за поддръжка на водата в басейна и 
косене на двора, като се стараем да не ви притесняваме много. 
 
* През летния сезон веднъж седмично в делнични дни, в зависимост от 
времето, косим двора и ежедневно сутрин поливаме тревата и цветните 
градинки. Забранено е поставянето на палатки, надуваеми басейни и други 
големи обекти върху тревните площи. 
 
* При зимни условия- много сняг или очакван силен снеговалеж в 
момента на настаняване, информирайте се за пътната обастановка от 
домакините. Лошо почистен може да бъде участъкът от 300-400 метра до 



къщата, като в този случай препоръчваме автомобилите да бъдат оставени 
на близкия площад. Разполагаме с високопроходим автомобил при 
небходимост от помощ за извозване на багаж до къщата. 
 
* Отоплението в къщата през зимния сезон е с локално парно на пелети. В 
преходните сезони се пуска по преценка на домакините или гостите. 
Инструкции за употреба ще получите на място. При необходимост в някои 
от стаите могат да се ползват електрически електроуреди. 
 
* Информация за туристически забележителсности и маршрути може 
да получите от оставените в къщата материали, от домакините или от 
туристическия сайт на Елена- www.visit.elena.bg. 
 
 

При проблем по време на престоя си може да търсите: 
Кристина- 0896693173,   Стоян- 0896693169 

 


