От Учредителния до Десетия конгрес
След настъпилите промени в България в края на 1989 г. се създадоха условия
за свободни сдружения. И тъй като ветераните, участници в Отечествената
война, напираха за решаване на проблемите се налагаше възстановяване на
традиционните съюзи, обединени в общия съюз на запасното войнство,
който беше разрушен през декември 1944 г.
По горните причини в София бе изграден инициативен комитет на ветераните
от Отечествената война с председател генерал Цоко Колев и заместникпредседател генерал Стефан Атанасов. Секретар бе полковник Гайтанджиев,
а членове - още 10 човека. На свои заседания Инициативният комитет си
постави задачата за възстановяване на Съюза на бойците от фронта или Съюз
под друго име. Инициативният комитет взе решение да предложи
изграждането на Съюз на участниците от Отечествената война, за което до
всички общини изпрати писмо, с което ги уведомяваше, че Учредителният
конгрес ще се проведе на 7 март 1990 г. в град София.
В конгреса взеха участие 480 делегати - ветерани от Отечествената война при
голяма активност и въодушевление. Радостта беше всеобща, защото се
преценяваше, че се реализира една насъщна необходимост за ветераните.
Учредителният конгрес избра Централен съвет в състав от 85 члена. За
председател на Централния съвет бе избран генерал Цоко Колев. Приет бе
устав, според член 8, на който конгрес се свиква на 3 години. През април 1991
г. председателят, избран на Учредителния конгрес, генерал Цоко Колев
подава оставка по здравословни причини. Временно бе заместван от генерал
Стефан Атанасов, когато беше насрочен Втори извънреден конгрес за 11 март
1992 г.
Вторият конгрес взе решение за промяна на името на съюза и в Устава се
записа вместо „Съюз на участниците в Отечествената война” - „Съюз на
ветераните от войните”.За председател на Централния съвет бе избран
генерал Цоцо Цоцов, който през юни 1994 г. подаде оставка по здравословни
причини. На негово място бе избран полковник академик Ефрем Карамфилов
- известен писател.
Третият конгрес на Съюза се проведе на 10 март 1995 г. За председател на
Централния съвет бе избран полковник Ефрем Карамфилов.

Четвъртият конгрес на Съюза се проведе на 10 октомври 1998 г. Той променя
името на Съюза и то става „Съюз на ветераните от войните на България”. За
председател на Централния съвет е избран генерал Тако Кръстев, поради
смъртта на Ефрем Карамфилов.
Петият конгрес на Съюза на ветераните от войните на България се проведе на
26 април 2000 г. В него вземат участие 256 делегати. За председател е
преизбран генерал- лейтенант Тако Кръстев.
Шестият конгрес на СВВБ се проведе на 26 май 2004 г. В конгреса участват 295
делегати. За председател бе преизбран генерал Тако Кръстев
Седмият конгрес на СВВБ се проведе на 14 юни 2007 г. В него участват 230
делегати За председател отново е преизбран генерал Тако Кръстев. Седмият
конгрес записа в Устава си че Съюзът е национален и се финансира от
държавата.
Осмият конгрес се проведе на 23 юни 2010 г. Присъстват 240 делегати.
Конгресът избира за председател д-р Тодор Анастасов.
Деветият конгрес се провежда на 21 и 22 юни 2013 г. Гости на форума бяха
президентът Росен Плевнелиев, председателят на НС Михаил Миков,
военният министър Ангел Найденов, началникът на отбраната ген. Симеон
Симеонов, които поднесоха приветствия до участниците. Равносметка за
работата на организацията направи досегашният председател д-р Тодор
Атанасов. Делегатите единодушно поискаха държавата да вземе нужните
мерки за подобряване на грижата за ветераните, рискували живота и
здравето си за родината. Въпреки тежките равносметки конгресът завърши в
дух на оптимизъм и градивност, а за нов председател бе избран доц д-р Иван
Сечанов.
На 22 и 23 юни 2016 г. се проведе редовният Десети конгрес на СВВБ. За
негов председател бе преизбран доц. д-р Иван Сечанов.
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