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 ЩАТА ВАШИНГТОН 
 ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ 
 ДИРЕКЦИЯ „ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ“ (DCS) 
 
  

Информация за услуги по изпълнение на издръжка, различна от подпомагане 
(раздели 26.18, 26.23, 34.05, 74.20 и 74.20А от Кодекса на щата Вашингтон, с последни изменения и допълнения (КЩВ)) 

Запазете този формуляр. В него се съдържа важна правна информация относно Вашия случай за издръжка на дете. 
Страни по Вашето решение за издръжка 
Двете страни по Вашето решение за постановяване на издръжка са родителят, който не упражнява родителски права, и родителят, 
който упражнява родителски права, или попечителят. Лицето, което следва да изплаща издръжка, е неупражняващият родителски 
права родител. Родителят, който упражнява родителски права, или попечителят е онова лице, с което детето обичайно живее.  Както 
от родителя, който упражнява родителски права, така и от родителя, който не упражнява родителски права, може да бъде изискано 
да осигури здравно и/или медицинско осигуряване за децата. 

• Медицинското осигуряване включва пропорционален дял от медицинските разходи, за които липсва застрахователно покритие, и 
дял от медицинската премия (плащане в брой), в случаите когато при липса на здравно застраховане това е изискано съгласно 
Вашето решение. 

Дирекция „Издръжка на дете“ 
Дирекция „Издръжка на дете“ (DCS) разполага с офиси в целия щат. DCS ръководи и привежда в действие свързаните с издръжка на 
деца случаи. За да може DCS да приведе в изпълнение Вашето решение за издръжка, някоя от страните по решението трябва 
писмено да заяви предоставянето на услуги по изпълнение на решение за издръжка.  
В случаите когато съгласно Вашето решение за издръжка плащането трябва да се извърши чрез Регистратурата за вписване на 
решения за издръжка на щата Вашингтон (вижте следващия раздел), но в DCS не е получено заявление за предоставяне на услуги, 
за Вас в DCS ще бъде открита единствено Услуга за плащане (PSO). DCS предоставя само услуга по обработване на плащане и 
съхраняване на данни за PSO. 
Регистратура за вписване на решения за издръжка на щата Вашингтон 
Регистратурата за вписване на решения за издръжка на щата Вашингтон (WSSR) е част от DCS, в която се съхраняват записи и се 
разпределят плащания за издръжка. DCS ще въведе Вашето решение за издръжка в WSSR, когато се случи някое от следните. 
1. Когато някоя от страните по Вашето решение за издръжка подаде заявление до DCS за предоставяне на услуги по изпълнение 
на решение за издръжка. 
2. Съгласно Вашето решение за издръжка родителят, който не упражнява родителски права, трябва да плаща издръжка чрез 
WSSR. 
Какво е необходимо да направите 
След като подадете заявление до DCS за услуги по изпълнение на издръжка, от Вас се изисква: 
1. Да изпратите на DCS всички плащания, които получавате директно от родителя, който не упражнява родителски права. DCS 

трябва да има запис на всички плащания, за да работи по Вашия случай. Ако се получили плащания за издръжка преди 
подаването на заявление за услугите на DCS, е необходимо да представите декларация до DCS, в която тези плащания са 
описани. Когато изпращате на DCS плащанията, които получавате директно от родителя, който не упражнява родителски права, 
DCS зарежда сумата във Вашата дебитна карта на DCS или депозира сумата във Вашата сметка за директен депозит. 

2. Да уведомите DCS, когато промените адреса или телефонния си номер. DCS има нужда от тази информация, за да се свързва с 
Вас относно Вашия случай. DCS има право да Ви връчва правни известия чрез препоръчана поща. 

3. Да уведомите DCS незабавно, ако се съберете с родителя, който не упражнява родителски права, или ако децата отидат да 
живеят другаде. Необходимо е да предоставите на DCS допълнителна информация при поискване. 

4. Да уведомите DCS, ако сте наели адвокат или частна агенция за събиране на Вашата издръжка. Необходимо е да предоставите 
на DCS името и адреса на адвоката или частната агенция. Трябва да уведомите DCS върху какво ще работи адвокатът или 
частната агенция. 

 а. DCS може да не е в състояние да събере Вашата издръжка, когато адвокат или частна агенция се опитва да я събере. 
 б. В случай че наемете адвокат, за да промените Вашето решение за издръжка, Вие или Вашият адвокат следва да връчите 

уведомление за това на родителя, който не упражнява родителски права, и на DCS. 
5. Да предоставите на DCS или да съдействате на DCS да получи копия от всички решения за издръжка, които са регистрирани по 

Вашия случай. 
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Изисквания за получаване на услуги по изпълнение на издръжка, различна от подпомагане 
Ако нямате законно попечителство над децата, за които заявявате услуги по изпълнение, е необходимо да декларирате, че 
не задържате неправомерно децата от законния попечител.  
DCS събира такса в размер на 35 щ.д. за всяка федерална фискална година, през която DCS Ви е изпратил 550 щ.д. 
издръжка, ако никога не сте получавали временна помощ за семейства в нужда (TANF), племенна TANF или подпомагане 
за семейства с деца на тяхна издръжка (AFDC) за дадено/и дете/ца.  Фискалната година започва на 1 октомври и приключва 
на 30 септември всяка година.  DCS събира тази такса от Вас чрез удържане на 35 щ.д. от събраните средства за издръжка, 
след като DCS Ви е изпратил първите 550 щ.д.  Когато за Вас е открит повече от един случай, тъй като децата Ви имат 
различни бащи, може да Ви бъде начислена повече от една годишна такса.  В случай че сте получили TANF, Tribal TANF и 
AFDC от друг щат, е необходимо да изпратите на DCS доказателства като клетвена декларация от агенцията за социално 
подпомагане на другия щат или заверено копие на записите за получената от Вас помощ.  DCS ще начислява таксата, 
докато не получи доказателствата.  В случай че заплащането на таксата в размер на 35 щ.д. затруднява Вашето семейство, 
може да заявите пред DCS желанието си за налагане на изключение чрез свикване на специална комисия. 
Услуги по изпълнение на издръжка 
В случай че разполагате с решение за издръжка, в което е посочена сумата на издръжката, DCS ще се опита да събере тази 
сума. Обикновено DCS не изчислява и не събира лихви, когато те се натрупват във връзка с Вашето решение. В някои 
случаи преди да предприеме действия по събиране, DCS трябва да връчи уведомление и на двете страни по решението за 
издръжка. 
В случай че не разполагате с решение за издръжка или във Вашето решение за издръжка не се разглеждат въпросите за 
издръжка на дете и за медицинско осигуряване, DCS ще връчи уведомление и на двете страни по решението за издръжка.  
1. В това уведомление DCS ще определи необходимия размер на сумата за издръжка на дете и за медицинско 

осигуряване. При определяне на сумата за издръжка на дете DCS ще вземе под внимание комбинирания размер на 
приходите на двете страни и броя на засегнатите деца.   

2. Необходимо е Вашето решение да изисква от всеки задължен родител да осигурява здравна застраховка, когато 
застраховка се предоставя от работодателя или синдиката на родителя на цена не повече от 25 процента от основното 
задължение за издръжка на родителя.  

3. В решението може да бъде включено задължение за плащане за медицинско осигуряване по платена от Вас или от 
щата премия, ако медицинската застраховка не се предоставя от задължения родител. 

Когато във Вашето решение за издръжка липсва фиксиран размер на издръжката, а вместо това е посочена формула за 
определяне на размера, DCS ще връчи на двете страни по Вашето решение за издръжка Уведомление за дължима 
издръжка . 
1. В уведомлението от DCS ще има определен фиксиран размер на издръжката. Всяка една от страните по Вашето 

решение за издръжка може да помоли за изслушване, ако желае да оспори определения от DCS размер на издръжката. 
2. DCS може да се опита да постигне споразумение за размера на издръжката и с двете страни по Вашето решение за 

издръжка. 
След определяне на размера на издръжката и ако DCS има информация за работодателя на родителя, който не упражнява 
родителски права, DCS ще издаде уведомление до работодателя за Удържане на издръжка от дохода . В това 
уведомление се поставя изискване към работодателя да удържа размера на издръжката от дохода или надницата на 
родителя, който не упражнява родителски права. Когато DCS няма информация за работодателя на родителя, който не 
упражнява родителски права, DCS ще се опита да открие източника на надниците или дохода и да събере Вашата 
издръжка. 
В случаите когато във Вашето решение за издръжка се съдържат разпоредби за медицинско осигуряване на децата, DCS 
ще се опита да приведе в изпълнение тези разпоредби. Предприетите от DCS действия зависят от разпоредбите на Вашето 
решение. 
1. Когато във Вашето решение има поставено изискване към родителя, който не упражнява родителски права, да 

предоставя здравна застраховка, да заплаща пропорционален дял от медицинските разходи, самоучастие и съвместни 
плащания, за които липсва застрахователно покритие, или да заплаща допълнителна сума в долари, в случаите когато 
родителят, който не упражнява родителски права, няма здравна застраховка, DCS ще приведе в изпълнение всяко едно 
от тези изисквания за медицинско осигуряване. 

2. Когато във Вашето решение за издръжка няма поставено изискване към родителя, който не упражнява родителски 
права, да предоставя здравна застраховка за Вашите деца, DCS може да се опита да промени Вашето решение. 

3. Когато във Вашето решение има поставено изискване към Вас да предоставяте здравна застраховка, да заплащате 
пропорционален дял от медицинските разходи, съвместните плащания и самоучастието, за които липсва 
застрахователно покритие, или да заплащате част от премията по здравната застраховка на другия родител, ако не 
предоставяте здравна застраховка, DCS може да приведе в изпълнение тези изисквания в случаите когато родителят, 
който не упражнява родителски права, подаде заявление за услуги по изпълнение на издръжка. 

В случай че разполагате със здравна застраховка за децата, следва да представите на DCS доказателство за 
застраховката. Може да попълните и изпратите като доказателство приложения формуляр Информация за здравна 
застраховка на родителя, който упражнява родителски права . 
Ако разполагате със здравна застраховка и не желаете DCS да привежда в действие изискванията за медицинско осигуряване по 
Вашето решение за издръжка, Вие трябва да представите на DCS доказателства за застраховката и да уведомите писмено DCS, 
че не желаете разпоредбите за медицинско осигуряване да бъдат приведени в действие. 
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Когато майката и бащата не са встъпвали в брак и: 

1. Единият или и двамата не са подписали Признаване на бащинство, законният баща следва да бъде определен от щатски 
или племенен съд. DCS ще отнесе Вашия случай към прокурор, племенен съд или генералната прокуратура за предприемане 
на действия. 

2. Двамата са подписали Признаване на бащинство, DCS може да установи решение за издръжка без съдебен иск. 

В случаите когато другата страна по Вашето решение за издръжка помоли DCS за това, DCS може да предостави пълни услуги по 
изпълнение на издръжка, дори и да не ги искате. 

Когато нито една от страните по решението за издръжка не живее в щата Вашингтон, DCS ще предостави услуги по изпълнение на 
издръжка, ако и двете от следните условия са изпълнени. 

1. Нито една от страните по Вашето решение за издръжка не получава услуги по изпълнение на издръжка от друг щат. 
2. Родителят, който не упражнява родителски права, има някаква връзка с щата Вашингтон. Тази връзка може да бъде под 

формата на надници от работодатели, които извършват дейност във Вашингтон, или притежание на имущество във Вашингтон 
и т.н. Връзката на родителя, който не упражнява родителски права, с щата Вашингтон трябва да бъде достатъчна, за да може 
DCS да събира издръжката. 

Когато родителят, който не упражнява родителски права, живее в друг щат и няма връзка с щата Вашингтон, а Вие живеете в щата 
Вашингтон, DCS може да направи някое от следните неща. 

1. Да се опита да установи юрисдикция по случая и да събере издръжката съгласно законодателството на щата Вашингтон. 
2. Да се обърне към щата, където живее родителят, който не упражнява родителски права, за събиране на издръжката. 

Действията на другия щат ще се определят съгласно неговите закони. 

DCS ще сключи споразумение с родителя, който не упражнява родителски права, за месечни плащания на просрочената издръжка. 
За тези плащания DCS използва като основание изискването за издръжка, определено във Вашето решение за издръжка, и общия 
размер на просрочената издръжка, дължима по случая. 

Когато съгласно Вашето решение за издръжка DCS има право да връчва документа Удържане на издръжка от дохода, DCS ще 
връчи уведомлението на работодателя на родителя, който не упражнява родителски права (в случай че има информация за този 
работодател). 

Когато съгласно Вашето решение за издръжка DCS няма право да връчва документа Удържане на издръжка от дохода, DCS ще 
връчи Уведомление за задължение по издръжка и искане за плащане на родителя, който не упражнява родителски права. В 
Уведомлението за задължение по издръжка и искане за плащане се посочва размерът на издръжката и се дава право на DCS 
да връчи Удържане на издръжка от дохода. 

1. Ако Вие сте разпореденият от съда платец, DCS ще Ви изпрати копие от уведомлението, в което е посочен размерът на 
издръжката. Ако получите копие и не сте съгласни със сумите, посочени в уведомлението, може да поискате изслушване. 

2. Родителят, който не упражнява родителски права, може да помоли за свикване на специална комисия (неформално 
изслушване) с цел оспорване на условията на уведомлението, в което е посочен размерът на издръжката. Вие имате право да 
участвате по време на заседанието на специалната комисия. 

3. В случай че Вие помолите за изслушване, а родителят, който не упражнява родителски права, помоли за свикване на 
специална комисия, Вие можете да решите дали да се проведе изслушване или заседание на специална комисия. 

При провеждане на процедура за постановяване, изпълнение или промяна на решение за издръжка, DCS може да връчва писмени 
уведомления на страните по решението чрез препоръчана поща. DCS може да връчва тези уведомления на последно 
представения адрес на страните. Ако DCS Ви връчи уведомление, то може да се превърне в последно решение, без да Ви се 
връчва последващо уведомление. Молба за промяна на решение за издръжка може да бъде одобрена от съда или съдията по 
административни дела при отсъствие на ответника, ако дадена страна не се яви по време на процедура за промяна. Това важи 
дори и ако DCS не може да докаже, че неявилата се страна в действителност е получила уведомлението за изслушване, изпратено 
чрез препоръчана поща до последно представения адрес на тази страна. 

DCS не може да постанови или да приведе в изпълнение разпоредби за попечителство или право на посещение за Вашите деца. 

Представителство 

DCS и всички канцеларии на главния прокурор на щата и на окръжния прокурор, които работят с DCS, са представители на Отдела 
по социални и здравни услуги. Тези канцеларии не са представители на нито една от страните по Вашето решение за издръжка. 

Изслушвания 

В раздел 34.05 RCW се дава възможност двете страни по Вашето решение за издръжка да вземат участие в изслушване, 
провеждано във връзка с Вашето решение за издръжка. Всяка една от страните има право да присъства лично или по телефона. 
Изслушванията могат да повлияят върху размера на издръжката. В случаите когато не участвате в изслушване, съдията по 
административни дела може да одобри исканията на DCS или на другата страна по Вашето решение за издръжка, без да Ви 
изпраща допълнително уведомление. Имате право да бъдете представлявани от адвокат по време на изслушване. 



NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT INFORMATION 
DSHS 16-072 BL (REV. 11/2021) Bulgarian  Стр. 4 

Намаляване 
Законът на щата Вашингтон дава възможност размерът на издръжката за дете да бъде временно намален, ако родителят, който не 
упражнява родителски права, бъде задържан или осъден на най-малко шест месеца в затвор или изправително учреждение и няма 
възможност да плаща издръжка за дете. Този процес се нарича намаляване. Намаляването може да бъде поискано от родителя, 
който не упражнява родителски права, или от DCS. Ако във Вашия случай бъде приложено намаляване, Вие ще получите известие 
от DCS, в което ще бъдат обяснени условията на намаляването и правото на всяко едно от лицата да поиска изслушване в случай 
на несъгласие. 
Услуги по събиране 
DCS ще се опита: 
1. Да събере текущата и просрочената издръжка (когато има такава). 

• В редки случаи е възможно DCS да сключи временно споразумение, с което се дава възможност на родителя, който не 
упражнява родителски права, да плаща по-малка сума от текущия размер на месечната издръжка, определена във 
Вашето решение за издръжка. Плащанията се увеличават с течение на времето, така че DCS да може да възстанови 
целия размер на текущата и просрочената издръжка. 

2. Да събере лихвата върху просрочената издръжка. DCS ще предприеме такива действия, само ако разполагате с решение за 
издръжка или решение, постановено от щатски или племенен съд, в което е посочен общият размер на натрупаната лихва. 

3. Да събере разходите за посещение на дете в ясла или детска градина, ако това се изисква съгласно Вашето решение за 
издръжка. 

4. Да събере съпружеска издръжка (издръжка), когато това се изисква съгласно Вашето решение за издръжка. DCS не определя 
размера на съпружеската издръжка. 

5. Да приведе в действие изисквания за медицинско осигуряване. DCS може да се опита да събере медицински разходи, които не 
подлежат на възстановяване (като съвместни плащания, самоучастие и премии) за децата, обхванати от решението, с 
помощта на средствата, описани в раздели 74.20 RCW и 74.20A RCW.  В WAC 388-14A-1020 са определени медицинските 
разходи, за които не се предоставя осигурително покритие.  DCS може да връчи Уведомление за национално медицинско 
осигуряване, с което да приведе в изпълнение изискванията за здравно застраховане или да приведе в действие парична 
вноска, ненадвишаваща пропорционалния дял от разходите на задължения родител в размер до 25 процента от основното 
задължение за издръжка на дете на родителя. 

6. Да приведе в действие издръжка за продължаващо образование за деца, които продължават образованието си след 
завършване на средно образование. Този вид издръжка може да бъде постановен единствено от щатски или племенен съд. 
DCS няма право да постановява този вид издръжка. 

Не е задължително да се обръщате към DCS за предприемане на описаните в този раздел действия. DCS предприема 
необходимите по Вашия случай действия. Възможно е обаче да намерите нова информация, която да помогне на DCS за събиране 
на Вашата издръжка. Необходимо е да уведомите DCS, ако това се случи. В кореспонденцията си до DCS включвайте следната 
информация. 
1. Вашето име, адрес, телефонен номер и номер на случай. 
2. Име и социално-осигурителен номер на родителя, който не упражнява родителски права (ако са известни). 
Прекратяване на услугите, предоставяни от DCS 
Ако желаете DCS вече да не предоставя пълния набор от услуги по събиране, е необходимо да изпратите писмено заявление до 
DCS. Когато разполагате с решение за издръжка, съгласно което родителят, който не упражнява родителски права, трябва да 
извършва плащания за издръжка чрез WSSR, DCS ще спре да предоставя пълния набор от услуги по събиране, ще промени Вашия 
случай на PSO и ще уведоми родителя, който не упражнява родителски права. В случай че Вашето решение за издръжка не 
изисква плащането да се извършва чрез WSSR, DCS ще закрие Вашия случай. 
В случай че Вие или Вашите деца се съберат с родителя, който не упражнява родителски права, DCS спира събирането на текуща 
издръжка. DCS ще Ви уведомява за настъпилите промени в получаваните от Вас услуги. 
Компенсация чрез възстановени федерални данъци върху доходите, административна компенсация и отказ за издаване 
на паспорт 
DCS уведомява Федералната данъчна служба на САЩ (IRS), когато родителят, който не упражнява родителски права, дължи 
просрочена издръжка, при условие че Вашият случай отговаря на следните критерии: 
1. DCS има информация за социално-осигурителния номер на родителя, който не упражнява родителски права. 
2. Задължението за просрочена издръжка се дължи по решение за издръжка. 
3. Родителят, който не упражнява родителски права, дължи просрочена издръжка в общ размер най-малко 500,00 щ.д.  Когато 

DCS не може да определи общия размер на дължимата просрочена издръжка, DCS може да ограничи задължението до 
размера, натрупан след приемането на Вашия случай от DCS. 

IRS изпраща на DCS възстановените данъци на родителя, който не упражнява родителски права, за да се покрива дължимата 
просрочена издръжка за дете. 
В случаите когато родителят, който не упражнява родителски права, е подал съвметна данъчка декларация, DCS може да задържи 
възстановените данъци до шест месеца, преди да Ви изпрати парите. DCS може да задължи възстановените данъци, за да се даде 
възможност на другото лице, подало съвместната данъчна декларация, да предяви своя дял от възстановените данъци. 
Други плащания, дължими от федералното правителство на родителя, който не упражнява родителски права, също могат да бъдат 
използвани за компенсация на просрочена издръжка. 
В случай че родителят, който не упражнява родителски права, дължи най-малко 2500,00 щ.д., федералното правителство има 
право да откаже издаването на паспорт на родителя, който не упражнява родителски права. 
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Разпределение на плащанията 

Съществуват строги федерални и щатски правила за разпределяне на плащанията за издръжка. За разпределяне на парите 
за издръжка DCS използва датата на получаване на плащането. Нито една от страните по решение за издръжка не може да 
избира обхващания от плащането период. 

1. DCS ще използва получените през месеца средства, с изключение на плащанията за възстановяване на данъци от IRS, 
най-напред за текущата издръжка за този месец.  Плащанията от IRS се използват единствено за покриване на 
просрочени плащания за издръжка на деца. 

2. DCS има право да удържи годишна такса в размер на 35 щ.д., ако Вие никога не сте получавали средства по TANF, 
Tribal TANF или AFDC като попечител на малолетни деца.  DCS ще събере таксата в периода между 1 октомври и 30 
септември всяка година, когато вече Ви е разпределена издръжка в размер на 550 щ.д. по случая. 

3. В случай че в DCS постъпи по-голяма сума от текущата сума на издръжката, DCS ще използва допълнителните 
средства за покриване на просрочени плащания за издръжка. 

4. В случаите когато неупражняващият родителски права родител дължи текуща издръжка на повече от едно семейство, 
DCS използва средствата за всички текущи задължения за издръжка, преди да използва средствата за просрочени 
плащания за издръжка. Нито Вие, нито родителят, който не упражнява родителски права, имате право да определяте 
как DCS разпределя плащанията. 

• Има едно изключение на горното правило. Родителят, който не упражнява родителски права, има право да 
определя разпределението на плащанията по PSO случаите.  PSO се отнася за онези случаи, по които DCS 
предоставя услгуги по съхранение на данни и разпределяне на плащания, но не привежда в действие решения за 
издръжка. 

DCS Ви изпраща текущите плащания за издръжка. Ако се регистрирате за директен депозит, DCS ще депозира плащанията 
директно в банковата Ви сметка чрез електронен превод на средства (EFT). 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че не оторизирате директен депозит, DCS автоматично ще Ви изпрати по пощата дебитна 
карта Visa със запазена стойност, наречена дебитна карта на DCS. Ако разполагате с дебитна карта на DCS, 
DCS депозира Вашата издръжка на дете в картата, вместо в банковата Ви сметка.  В повечето случаи 
плащанията за издръжка на дете ще бъдат налични по Вашата банкова сметка или във Вашата дебитна карта на 
DCS в срок до три работни дни след разпределянето им по Вашия случай от DCS. Можете да използвате 
дебитната карта на DCS навсякъде, където се приема VISA, както и на банкомати. Можете да получите повече 
информация за електронните разплащания.  Научете за другите възможности за получаване на плащания с 
обаждане на 800-468-7422 или онлайн на www.dshs.wa.gov/dcs. 

Просрочените плащания за издръжка може да Ви бъдат разпределени, както и да не Ви бъдат разпределени. 

1. Ако Вие и Вашите деца никога не сте получавали социално подпомагане, DCS изпраща парите на Вас. 

2. Ако сте получили социално подпомагане и в нито една юрисдикция няма вписани задължения, DCS изпраща парите на 
Вас. 

3. Ако в миналото сте получавали социално подпомагане, DCS разпределя получената просрочена издръжка след като 
спрете да получавате социалното подпомагане, както следва: 

а. Първо, към дължима просрочена издръжка, която Ви се дължи, която никога не е била разпределяна на щата. 

б. Второ, към просрочена издръжка, която временно е разпределена на щата на 1 октомври 1997 г. или след това, и 
преди 1 октомври 2008 г., и която не е част от постоянно разпределената просрочена издръжка, описана в т. „г“ по-
долу. 

в. Трето, към просрочена издръжка, която Ви се дължи за медицинско осигуряване на децата. 

г. Четвърто, към просрочена издръжка, която е постоянно разпределена за щата чрез определяне на социално 
подпомагане преди 1 октомври 1997 г., или която е разпределена след тази дата, защото през този месец Ви е 
била преведена безвъзмездна социална помощ.  

д. Пето, към просрочено медицинско осигуряване на деца, което е разпределено на щата. 

е. Получените от IRS плащания се разпределят към просрочена издръжка и просрочено медицинско осигуряване, 
разпределени на щата преди да бъдат разпределени на Вас за просрочена издръжка. 

4. В случаите когато родителят, който не упражнява родителски права, дължи просрочена издръжка на повече от едно 
семейство, DCS разделя събраните средства пропорционално между семействата. 

 

http://www.dshs.wa.gov/dcs
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Възстановяване на направени плащания 

Съгласно RCW 26.23.035(3) и 74.20A.270, DCS следва да си възстанови плащания от Вас, които надвишават необходимата 
сума, и плащания, които са Ви изпратени по погрешка. 

1. Необходимо е да върнете средствата по плащания от DCS, ако: 
 а. DCS Ви е изпратил пари по погрешка. 
 б. DCS Ви е изпратил повече пари, отколкото родителят, който не упражнява родителски права, дължи, т.е. т.нар. 
надплатена сума. 

2. Когато Вашият случай е от типа Услуга за плащане (PSO), DCS най-напред ще си възстанови надплатените суми и 
плащанията, които са Ви изпратени по погрешка, посредством удържането на сумата от бъдещи плащания, получени за 
Вас. В съответствие с RCW 26.23.035(3) тези действия могат да бъдат извършени без да Ви се изпраща уведомление 
за това. 

 а. DCS автоматично ще удържи 10 процента от бъдещите плащания за текуща издръжка. 
 б. DCS автоматично ще удържи 100 процента от бъдещите плащания за просрочена издръжка. 

3. DCS има право да предприеме и други действия по събиране в съответствие с RCW 74.20A.270 с цел възстановяване 
на надплатени суми и плащания, които са Ви изпратени по погрешка. Това се отнася и за периода след като спрете да 
получавате плащания за издръжка чрез DCS. В случай че DCS избере тези възможност, DCS ще Ви изпрати 
уведомление. В случай че не бъде получено възражение, DCS има право да: 

 а. Изпрати Заповед за удържане на издръжка от дохода до Вашия работодател или до друго лице или организация, 
които държат Ваше имущество. Заповедта/уведомлението изискват от Вашия работодател или от другото лице или 
организацията да удържат сумата на плащането, направено по погрешка, и/или надплатената сума от Вашата 
заплата, доход и имущество. 

 б. Да наложи запор върху Вашето недвижимо и движимо имущество. 
 в. Използва някое от средствата за събиране, посочени в раздели 26.09, 26.18, 26.23 и 74.20 RCW. 
Информация във връзка с племената 
Освен ако DCS и племето не са подписали споразумение, описаните в този формуляр процедури на DCS по привеждане в 
изпълнение и събиране не следва да се прилагат за служители, които работят за племена, за предприятия на племена или 
за предприятия на индианци, които са разположени в границите на резервати. Когато родителят, който не упражнява 
родителски права, е служител на индианско племе, на предприятие на дадено племе или на предприятие на индианци, 
което е разположено в границите на резерват, DCS има право: 
1. Да поиска от племето да приведе в изпълнение Вашето решение за издръжка. DCS ще го направи, ако щата Вашингтон 

и племето разполагат с процедура за това. 
2. Да подаде молба в племенен съд, за да се постанови или да се приведе в изпълнение Вашето решение за издръжка. В 

случаите когато DCS подава иск в племенен съд, DCS може да използва описаните процедури в споразуменията между 
щата Вашингтон и индианските племена, или да използва съществуващите процедури на племенните съдилища. 

DCS може да прехвърли Вашия случай на племенен изпълнителен орган, ако някое от следните условия се отнася за 
Вашия случай. 
1. Някоя от страните по Вашето решение за издръжка или Вашите деца са членове на индианско племе. 
2. Родителят, който не упражнява родителски права, е служител на индианско племе, на предприятие на дадено племе 

или на предприятие на индианци, което е разположено в границите на резерват или на държавни земи. 
3. Някоя от страните по Вашето решение за издръжка е обхваната от съвместна процедура или споразумение за 

издръжка на дете. 
4. Някоя от страните по Вашето решение за издръжка получава услуги от Tribal TANF или племенна програма за 

подпомагане на деца. 
5. Вашият случай засяга други племенни въпроси. 
Закони и политики по въпросите на издръжката за деца 
Предоставяните от DCS услуги се регламентират от следните раздели от Кодекса на щата Вашингтон, с последни 
изменения и допълнения (RCW), и Административния кодекс на щата Вашингтон (WAC). 

Раздел 26.09 RCW  Раздел 388-14A WAC  
Раздел 26.18 RCW 
Раздел 26.21A RCW 
Раздел 26.23 RCW 
Раздел 74.20 RCW 
Раздел 74.20A RCW 
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За издръжка на дете може да се прилага давностен срок. В случай че давностният срок бъде приложен, родителят, който не 
упражнява родителски права има право да го използва като средство за защита срещу плащането на цялата или на част от 
дължимата издръжка. 

Телефонни обаждания 

За да получите информация за Вашия случай, се обадете до автоматизираната телефонна система „ДЕЦА“ на тел. 800-442-
5437. Моля, използвайте тази система колкото се може повече. Когато по Вашия въпрос не може да бъде намерено 
решение в системата „ДЕЦА“, обадете се на офиса на DCS, в който се разглежда Вашия случай. Не забравяйте, че с 
телефонните обаждания се отнема време от други дейности по събиране по Вашия случай. По-малкият брой обаждания 
дава възможност на DCS да Ви служи по-добре. 

Използвайте следните телефонни номера за връзка с DCS. Моля, използвайте безплатните телефонни номера само за 
междуселищни разговори. За лицата с речеви или слухови нарушения има на разположение телефон с текстов дисплей. 

Сиатъл: (206) 341-7000 или (800) 526-8658 Ванкувър: (360) 696-6100 или (800) 345-9984 
Такома: (253) 597-3700 или (800) 345-9976 Уеначи: (509) 886-6800 или (800) 535-1113 
Еверет: (425) 438-4800 или (800) 729-7580 Якима: (509) 249-6000 или (800) 441-0859 
Спокан: (509) 363-5000 или (800) 345-9982 Олимпия: (360) 664-6900 или (800) 345-9964 
Кениуик: (509) 374-2000 или (800) 345-9981 

За информация относно електронните плащания се обадете на тел. 800-468-7422 или посетете уебсайта на DCS 
www.dshs.wa.gov/dcs. Можете да се регистрирате, за да имате онлайн достъп до историята на плащанията по Вашия случай 
на адрес https://secureaccess.wa.gov. 
 
Забранява се дискриминацията, основана на раса, цвят на кожата, национален произход, вероизповедание, религия, пол, 
възраст или увреждане при трудови отношения, услуги или в друг аспект от дейностите на програмата. Настоящият 
формуляр може да бъде предоставен в друг формат при поискване. 

 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0

