
РАБОТНО ВРЕМЕ И СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.56. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 
дневна работна седмица. 

(2) При необходимост, служителите в общинската администрация са длъжни да 
изпълняват задълженията си и след изтичането на работното време, без да се нарушава 
междудневната и междуседмичната почивка. 

Чл.57. (1) Работното време на общинската администрация е с променливи граници от 
7.30 ч. до 18.30 ч., със задължително присъствие в периода от 10.00 ч. до 16.00 ч., 
и с обедна почивка от 30 минути в периода от 12.00 ч. до 14.00 ч., като: 

1. Център за административно обслужване (ЦАО): гр. Велико Търново, площад 
„Майка България“ № 2, административна сграда на Община Велико Търново, е с 
осигурен непрекъсваем режим на работа за физически и юридически лица, 
от 8.30 ч. до 17.00 ч.; 

2. Изнесен Център за административно обслужване (ЦАО): МОЛ гр. Велико 
Търново, ул. „Оборище“ № 18, е с работно време от 10.00 ч. до 14.30 ч. и 
от 15.00 ч. до 18.30 ч.; 

3. Изнесен Център за административно обслужване (ЦАО): гр. Велико Търново, 
кв. „Чолаковци“, ул. „Бяла Бона“ № 9, Средно училище „Владимир Комаров“, 
е с работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., понеделник, всяка първа и трета седмица 
от месеца. 

Извън времето на задължителното присъствие, служителите могат да отработват 
дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата 
работна седмица. 

При необходимост от изпълнение на служебни задължения извън сградите на 
администрацията в периода от 10.00 часа до 16.00 часа, служителят е длъжен да се 
регистрира със знанието на прекият си ръководител в специализиран дневник на всяка 
дирекция, като се вписва часа на излизане и завръщане. 

(2) Работното време се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите 
на Община Велико Търново или по друг подходящ начин. 

Кметът на общината може да определи и друго работно време на служители, при 
необходимост със своя нарочна заповед. 

Чл.58. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в 
общинската администрация имат право на отличия. 

(2) Видовете отличия са: 

1. грамота; 
2. сребърен почетен знак на администрацията; 
3. златен почетен знак на администрацията. 

(3) Награждаването с отличие на служителите от общинската администрация се 
извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта се определя видът отличие и 
се оповестява по подходящ начин. 


