Петър Пенчев

ИМЕ: Петър Пенчев
РОДЕН НА: 12 август 1969г.
РОДЕН В: Пловдив
ПОЗИЦИЯ: Треньор на U19
ЛИЦЕНЗ: UEFA PRO

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ:

Петър Пенчев е роден на 12 август 1969 година в град Пловдив. Юноша е на Ботев
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Пловдив, като за "канарчетата" играе в периода 1981-1988 година на постовете десен
защитник и десен полузащитник.

КАРИЕРА КАТО ФУТБОЛИСТ:

Първите си стъпки в професионалния футбол Пенчев прави с екипа на Спартак
Пловдив през 1989 година. В "спартаклии" Пенчев изиграва 6 сезона – до 1995 година.
След това преминава в Левски София, където играе една година. След престоя си на
"Герена", Пенчев се завръща в Ботев, където изкарва нови 4 сезона - до 2000 година.
През 2000 година преминава в Хебър Пазарджик, където изиграва 1 сезон. Следва
2-годишен престой в Черноморец Бургас, където приключва кариерата си в
професионалния футбол.

ТРЕНЬОРСКА КАРИЕРА:

След края на активната си футболна кариера, Петър Пенчев започва работа в
детско-юношеската школа на Ботев Пловдив през 2005 година, където в продължение
на няколко години води юношите от набор 1989г. През пролетта на 2009г. поема мъжкия
отбор на Ботев Пловдив, където въпреки тежкото положение спасява отбора и той
запазва мястото си в "А" група. През 2010 година преминава в частната
детско-юношеска школа на Чавдар (Етрополе), където води различни формации. През
2013г. поема и юношеския национален отбор на България до 17 години.

През 2014г. се завръща в Ботев Пловдив и започва работа в "жълто-черната" школа,
където води формацията до 19 години. През 2015 година поема мъжкия тим на
"канарчетата", като извежда тима до ТОП6 в крайното класиране. През лятото на 2016
година преминава в детско-юношеската школа на Лудогорец, където е треньор на U17.
От лятото на 2018г. се завръща в Ботев Пловдив, където е треньор на формацията до
17 години.

С юношите до 17 години печели шампионата в Елитната юношеска група до 17 години.
От сезон 2019/2020 поема формацията до 19 години в "жълто-черната" школа.
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