РОТАЦИИ на ЧЛЕНОВЕТЕ на
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДГРАНИЧНИ УЧАСТИЯ (финансирани от други институции)
2013 година
БСК - 10 октомври 2013 г., Брюксел - Участие в семинар по въпросите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 2014-2020 г., организиран от ЕК. (БСК номинира Димитър Бранков - заместник-председател за участие в семинара)
2014 година
АИКБ – 5 март 2014 г., Брюксел – Семинар на мрежата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (за
мерките, които ще се реализират от фонда). (АИКБ номинира Силвия Атанасова – директор „Програми и проекти“)
КРИБ – 9 октомври 2014 г., Брюксел, Конференция на високо равнище на тема: „Целта на Стратегия „Европа 2020“ за намаляване на бедността: извлечени поуки и пътят напред“ (писмо от МТПС във връзка с покана от Европейската комисия)
2016 година
БТПП – 21 март 2016 г. Брюксел, Годишно събрание за приобщаващ растеж (писмо от МТПС във връзка с покана от Европейска комисия)
2017 година
БСК - Годишен конгрес за включващ растеж, 24 април 2017 г. в Брюксел (писмо от МТСП) – Димитър Бранков
АИКБ – 26-27 юни 2017 г. – Седми кохезионен форум на ЕС в Брюксел (писмо от Министерски съвет с покана от ЕК) –
Бойко Недялков
2018 година
КРИБ
БТПП

ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОТ И МОР

Година
2013 г.

Председател/заместникпредседател на АОБР
БТПП
БСК

АИКБ

2014 г.

АИКБ

2016 г.

БТПП

2017 г.

БСК

2018 г.

АИКБ

2019 г.

БТПП

2020 г.

КРИБ

Международно участие
Излъчване на кандидатура за участие Международни стажантски курсове (само на англ.
ез.)
със стипендии за избрани 6 (8) държави от МОТ от 15 май до 5 юни 2013 г.
Излъчване на кандидатура за участие в МОТ - Глобален форум диалог за инициативи за
насърчаване на достойни условия на труд в химическата промишленост в Женева на
26-28.11.2013г. За 8 избрани организации на МОР разходите се поемат от организатора
на форума МОТ.
Излъчване на кандидатура за участие в Женева от 4-8.11.2013 г. в Тристранна техническа среща на трудовата миграция, финансирана от МОТ/МОР. За 12 избрани организации на МОР разходите се поемат от организатора на форума МОТ – пропуснато участие, поради ограничена квота на участниците
Излъчване на кандидатура за участие в Брюксел - международна конференция, организирана от МОТ в сътрудничество с Европейската комисия: „Европейският социален модел в условията на икономическа криза и строги политики“, 27-28.02.2014 г. (АИКБ номинира г-н Никола Зикатанов – заместник-председател на УС на АИКБ)
Излъчване на кандидатура за участие в Женева – работна среща на експерти в областта на заетостта и справедливото набиране на персонал, организирана от МОТ, 57.09.2016г. (БТПП номинира г-н Георги Стоев – заместник – председател на БТПП)
Тристранна среща на МОТ на експерти по безопасност и здраве в откритите мини, която
ще се проведе в периода 16 – 20 октомври 2017. Участието на 1 представител от страна
на работодателите (общо 8) ще бъде финансирано от организаторите. Одобрена е кандидатурата на г-жа Благовеста Владкова от БСК.
10-та Европейска регионална среща на членовете на МОР в Истанбул, 2-5 октомври
2017 г. – Теодор Дечев, директор «Индустриални политики» в АИКБ

