Календар на събитията в България по време на Българското председателство на Съвета на
ЕС в областта на заетостта и социалната политика
Период на
провеждане

Място на
провеждане

Церемония по награждаване и
конференция „Да оценим опита на
хората с деменция“

22-23 януари
2018

Хотел „Шератон“ и СУ „Св. Кл. Охридски“

Група на високо ниво по джендърмейнстриминг

31 януари – 1
февруари 2018

НДК, зала 7

15-16 февруари
2018

София Техпарк

6 март 2018

Бояна, зала „Триадица“

Събитие
ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

Конференция на високо равнище по
бъдещето на Европейския социален
фонд
МАРТ

Група III (Други интереси) –
Европейския икономически и
социален комитет

Неформално заседание на Комитета
по социална закрила

20-21 март 2018

НДК, зала 3

Международна конференция на тема
“Бъдещето на труда“

21-22 март 2018

НДК, зала 3

Неформално заседание на Комитета
по заетостта

22-23
март 2018

НДК, зала 3

22 март 2018

Бояна, зала „Триадица“

16-17 април
2018

Бояна, зала „Триадица“

16-18 април
2018

Хотел „Маринела“, зала „Ефе“

Група II (Работодатели) на
Европейския икономически и
социален комитет
АПРИЛ
Международна конференция на
високо ниво на тема „Социална
икономика и социално
предприемачество“
Седми Европейски форум на
социалните предприятия

Неформално заседание на
министрите от EPSCO, с участието
на Западни Балкани

17-18 април
2018

НДК, зала 3

Заседание на Работна група
„Социални въпроси“

18-19 април
2018

Благоевград/ Пловдив

22-23 май 2018
г.

НДК, зала 7

30 май 2018

НДК – зала 8

31 май – 1 юни
2018

НДК , зала 7

12-14 юни 2018

Пловдив

МАЙ
Комитет на старшите инспектори по
труда (SLIC)
Конференция „Pan-European
Personal Pension Product (PEPP)
Системата на ЕС за взаимно
информиране за социалната закрила
(MISSOC)
ЮНИ
Комитет по Европейския социален
фонд и Техническа работна група
към ЕСФ

7-8 юни 2018

НДК, зала 7 + малка зала за 08.06

Конференция „Социално
предприемачество, социални услуги,
заетост“

13-15 юни 2018

Варна

Група I (Работници) на Европейския
икономически и социален комитет

21-22 юни 2018

Congress Centre GLOBE, пл. „Македония“ 1

27 юни 2018

Бояна, зала“ Триадица“

Мрежа на обществените служби по
заетостта (ОСЗ) заседание на
Управителния съвет в София

Конференция относно Европейски
стълб за социални права на тема
„Европейски стълб за социални
права – да работим за Съюз на
европейските социални стандарти“

