
д-р Иван Аяров 

Д-р Иван Нанев Аяров е роден на 27.12.1939 година в с. Рупките, 

Чирпанско, област Стара Загора. Завършва Техникум по ветиринарна 

медицина „Иван Певтрович Павлов“ в Стара Загора и ВВМИ „Професор 

д-р Г. Павлов“ в София. В продължение на 20 години е научен работник 

– токсиколог, миколог, алголок и еколог, автор и съавтор на научни 

публикации и книги по специалността. 

Понастоящем е общественик и председател на народно читалище 

„Св. Климент Охридски“, председател на сдружение „Митрополит 

Методий Кусев – 1996 г.“, и председател на Клуба на родокраеведите 

„Род и памет“ в Стара Загора. 

Носител на Голямата награда „Св. Климент архиепископ 

Охридски“ и почетният знак „Св. Климент Охридски“ за изключителни заслуги към 

читалищното дело в града. 

Член на Съюза на българските писатели. Автор на стихосбирките: „Повикана песен“ 

(1995), „Богородице моя без ореол“ (1997), „Мушмороци“ (1998), „Капището“ (2000), 

„Жрицата“ (2002), посветена посмъртно на Индира Ганди и на историко-краеведческите 

книги „Възрожденска Акарджа и Стара Загора“ (2004), „Стара Загора 1878 – 1945“ (2006) 

Д-р Аяров е семеен, с две деца, зодия „Козирог. 

Информация от: http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=445 

 

 

Боряна Каниду 

Боряна Стоянова Каниду е родена на 12.04.1971 г. 

Магистър е в специалност „Психология на личността“ и бакалавър 

в специалност „Психология“.  

Професионалната й биография започва от Дом на 

културата, гр. Стара Загора, където е  организатор школи и 

курсове, комуникира с разностранни екипи, артисти, участници, 

отговаря за формиране на школи и курсове в раздел изкуство и 

култура, организиране, промотиране на концертни участия и 

турнета в страната и чужбина. 

През 2000 г. става съучредител на първия частен фолклорен 

ансамбъл в град Стара Загора, СНЦ Фолклорен ансамбъл 

„Нашенци“ и е организатор на множество концерти в страната и 

чужбина, частни участия, както и участие на ансамбъла в международни танцово-

музикални фестивали - среща на различните култури. 

Пред 2010 г. Боряна Каниду става съучредител на Креативен форум  „Бръшляновата 

къща“ – Арт център за деца и младежи работещ чрез методи на арт терапия и неформално 

образование.  

Член е на Управителен съвет в СНЦ „ССИК – Различният поглед“ (2011 - 2018 г.). В 

периода 2011 – 2015 г. е вдъхновител и съорганизатор на Ежегодния Младежки Фестивал 

на Изкуствата „Различният поглед“ в Стара Загора. Участва в екипи организиращи и 

представящи арт събития –включващи изложби, кино, музикални, театрални, танцови, 

аудио визуални представяния. 

http://www.slovo.bg/ayarov/pesen/


През 2011 г. е част от екипа инициирал възстановяването и менажирането на 

единствения оцелял независим кино салон „Комсомол“, който Сдружението ни преименува 

„Различният Комсомол“ в който в продължение на две години се представяха 

международни независими кино фестивали от цял свят.  

През 2012 г. Сдружение за съвременно изкуство и култура „ Различният поглед“  

наема Къщата на арх. Христо Димов – паметник на културата, възстановява и реновира като 

преобразува чрез дейности, събития и декор в независимо арт пространство, място за 

споделяне на идеи, креативни концепции, психология и доброволчески обмени, подкрепа 

на авторски проекти и регулярни годишна програма представяща пъстроцветната палитра 

на некомерсиалното изкуство (кино, музика, театър, литература, фотография, изящни 

изкусва, изобразително изкуство, графика, приложни ателиета). Боряна Каниду активно и с 

вещина управлява всички процеси по реновирането и превръщането на мястото в уникален 

културен център в сърцето на града.  

От 2012 до 2017 г. Боряна ръководи и е консултант  по проект „Младежки 

информационно, консултантски център – Къщата на Архитекта за Стара Загора“, част от 

националната мрежа Развитие на мрежа младежко – информационно консултантски 

центрове в 36 града от цялата страна. Оператор на проекта е Национален център младежки 

програми и инициативи, през последните три години се обслужва от Министерството на 

младежта и спорта Програма „ Младеж“. 

От 2014 г. досега е съорганизатор на проект „Джаз на ДВОРА“ , инициатива на 

Сдружението свързана с Международния ден на джаза, включваща музикални дни с джаз 

групи от страната, изложби, лектории, биографично кино за известни джаз изпълнители. 

От 2015 г. неотменно Къщата на Архитекта е една от локациите в Нощта на Изкуствата чрез 

„Арт ПУЛС“ – проект представящ жанровете изкуства представени през годината в 

независимия ни Арт център; 

От 2016 г. досега в Къщата на архитекра се реализира „Детство в КВАРТАЛА“ – 

инициатива посветена на 1 юни Деня на Детето. Представяне на платформа, включваща 

неправителствения сектор заедно с независими артисти от страната представящи дейности, 

каузи и творчески концепции, в подкрепа на семейството – най-малката социална единица 

От 2016 г. Къщата на Архитекта е една от локациите в Европейската нощ на четенето. От 

2016 г. досега там се реализира седмична инициатива „ Различният Петък“ – представяща 

независими автори и различните жанрове изкуство. 

„Различният поглед“ под ръководството на Боряна Каниду партнира безвъзмездно 

на множество външни проекти и каузи свързани с доброволчество, екология, архитектура, 

психология, творчески визии на будни талантливи млади хора. През годините работи с екип 

по множество програми, някои които са: Програма Младеж, Фондация“ Изкуството в 

Движение“, Български кино общества, Културен календар Община Стара Загора, Фондация 

Америка за България, Европейска доброволческа служба, Национален фонд Култура и др. 

Осъществява партньорства с множество организации и институции от страната и 

чужбина, част от които са: Водна кула Арт фест,  КинеДок – европейска платформа за 

документално кино,  Кинематограф, Видеохолика, „Позор“ – кинофестивална организация, 

Арт резиденция „ Горна Липница“, „АртЕрия“, Българските кино общества, Община Стара 

Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Държавен куклен театър, Регионален 

исторически музей и всички местни неправителствени организации в града.  

Информация от: http://dolap.bg 


