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Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 2 (две)
вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и
информационна система
Публикувано на: петък, 21 август 2020
Валидно до: петък, 02 октомври 2020, 10:35
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед №ОХ-632/11.08.2020 г. на
министъра на отбраната на Република България са обявявени 2 (две) вакантни длъжности в
Стационарната комуникационна и информационна система (СКИС), в.ф. 52750 - София за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в
чужбина.

Срок за подаване на документи до 02.10.2020г.

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатстването и подаването на
документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата
на Военно окръжие ІІ степен - Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
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Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени!
Община Бургас ©2008-2021 | Условия за използване | Защита на личните данни | Достъпност на
съдържанието
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

