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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Права и отговорности на родителя-ненастойник 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

Отдел "Детски издръжки" (DCS) 
1. Въвежда и налага заповеди за детска издръжка и задължения за медицинска издръжка. 
2. Преразглежда заповеди за детска издръжка за извършването на възможни промени. 
3. Получава, архивира и разпределя плащанията за детска издръжка чрез отдел "Вписвания на издръжки на щата 
 Вашингтон" (WSSR). 

Родителят-ненастойник 
Вие сте родител-ненастойник. Родителят-ненастойник е биологичен баща или признат осиновител или родител, на 
когото са присъдени родителските права или биологична майка, признат осиновител или родител, на когото са 
присъдени родителските права, длъжен да осигури финансова издръжка за зависимото дете.  Щатските и федералните 
закони налагат това задължение. 

Плащания за детска издръжка 
Обикновено Вие ще трябва да плащате детската издръжка.  След като DCS Ви връчи известие, което Ви задължава да 
плащате детска издръжка, DCS няма да кредитира Вашата банкова сметка за направените плащания, до който и да е 
друг освен до адреса на WSSR, до друг щатски съд или агенция за детска издръжка или до друг родово компетентен 
съд или агенция за детска издръжка. DCS няма да кредитира Вашата банкова сметка за пари платени директно на 
другата страна по нареждането за издръжка освен ако парите не са изплатени от агенция за обещетение, като 
Администрацията за социална сигурност (Social Security Administration), Министерството на труда и промишлеността 
(Department of Labor and Industries), или Министерството на въпросите на ветераните (Department of Veteran Affairs) с 
цел задължения по детска издръжка. 
1. Незабавно уведомете DCS, ако друга щатска или родово компетентна агенция за детска издръжка или друг щатски 

или родово компетентен съд Ви помоли да направите плащания за детска издръжка при тях. 
2. Не изпращайте плащания на различен от по-долу посочения адрес на WSSR, освен ако не получите писмено 

уведомление от DCS за приключване на случая.   
Трябва да направите всички плащания за издръжка до адреса на отдел "Вписвания на издръжки на щата Вашингтон" 
(WSSR). Можете да платите по някой от следните начини: 
1. Удържане от заплатата. Повечето заповеди за издръжка позволяват на DCS да събира парите за издръжка чрез 

удържане от заплатата или DCS изисква плащане чрез (WSSR).  Ако Вашата заповед дава възможност на DCS да 
извърши това, DCS ще се опита да събере парите за издръжка чрез удържане от заплатата. 

2. Паричен превод, персонален, сертифициран или банков чек. Изпратете всички чекове и парични преводи до: 
  WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA  98504-5868 
3. Електронен превод на средства (EFT). EFT позволява ежемесечно автоматично удържане на задължения за 

издръжка от разплащателни или спестовни сметки. За повече информация можете да позвъните на тел: 800-468-7422. 
4. Интернет. Плащането по Интернет позволява ежемесечно автоматично удържане на задължения за издръжка от 

разплащателни или спестовни сметки. За повече информация, посетете уеб сайта на DCS на 
https://secureaccess.wa.gov. 

5. Кредитна или дебитна карта За повече информация, посетете уеб сайта на DCS на 
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments. 

Ако Вашата банка върне един от Вашите чекове или не успее да направи електронен превод на средства (EFT) или 
плащане по интернет поради недостатъчно налични средства, DCS ще приема бъдещи плащания само в кеш, чрез 
паричен превод, чрез банков или сертифициран чек или чрез удържане от заплатата. 
Включете номера на банковата сметка IN                     по време на цялата кореспонденция и всички плащания. 
Незабавно уведомете DCS, ако имате законни причини да не осигурите финансова издръжка за децата си, или ако DCS 
погрешно Ви е включила в този процес. 
Ако DCS ви уведоми, че суспендираме събирането на задължението по Вашата издръжка, задължението Ви може да 
стане събираемо в бъдеще. DCS ще ви уведоми, преди да предприеме това действие. 

Ако сте затворени или осъдени на повече от шест месеца в затвор или поправително заведение, Вашата заповед за 
детска издръжка може временно да бъде редуцирана (намалена) до 10 долара на месец за всяка заповед за детска 
издръжка. Вие, родителят попечител или DCS, можете да поискате намаляване. Ако във Вашия случай е приложимо 
такова намаляване, ще получите известие от DCS, в което се обясняват условията за намаляване и правото на всеки 
човек да поиска изслушване, ако не е съгласен. Сумата ще се увеличи с до 50% от заповедта за издръжка през 
четвъртия месец след освобождаването Ви и ще се увеличи отново до 100% от първоначалната сума една година след 
освобождаването. 

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
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Задължения за медицинска издръжка 
Ако Вашата заповед за издръжка изисква от Вас да подсигурите здравно осигуряване за децата си, DCS ще предприеме 
съответните действия, за да наложи това задължение. Ако Вашата заповед за издръжка изисква от Вас да плащате 
медицинска издръжка в брой, DCS ще определи дължимата от Вас сума в долари и ще събира това задължение. 
1. Незабавно уведомете DCS, ако настъпят някакви промени относно Вашето покритие за здравно осигуряване за 

децата, посочени в заповедта за издръжка. 
2. Медицинската издръжка в брой включва пропорционален дял нереимбурсирани медицински разходи и медицински 

допълнителен дял (плащане в брой), ако Вашата заповед изисква това, при отсъствие на здравно осигуряване. 
Ако Вашата заповед за издръжка изисква от родителя-настойник да осигури покритие за здравно осигуряване или да 
плаща за неосигурени медицински разходи, можете да кандидатствате за услугите за налагане на пълна детска 
издръжка, както и: 
1. Да отправите молба до DCS за налагане на задължението на родителя-настойник да подсигури здравно 

осигуряване. DCS може да наложи задължението в зависимост от обстоятелствата на Вашия случай. 
2. Да отправите молба до DCS да събере неосигурените медицински разходи, включително доплащания, удръжки и 

допълнителни вноски, както е определено във WAC 388-14A-1020 от родителя-настойник. 
Ако Вашата заповед за издръжка не изисква от родителя-настойник да подсигури здравно осигуряване, медицински 
допълнителен дял или плащане на неосигурени медицински разходи, както е определено във  WAC 388-14A-1020, Вие 
можете да кандидатствате в DCS за преразглеждане на Вашата заповед с цел извършване на промени или сами да 
подадете молба за извършване на промени. 

Видове жалби 
Конферентен борд. Конферентният борд е административен (несъдебен) процес на DCS, използван за 
разрешаването на различни спорове, разясняването на политики и изясняването на факти. 
1. Конферентният борд може да преразглежда както съдебни, така и несъдебни случаи за детска издръжка. 
2. Конферентният борд може да издаде решение без да се среща с Вас. Ако имате среща, можете да обсъдите Вашия 

случай с ръководството на DCS, което може да отмени предишни решения на DCS.  Конферентният борд може да 
променя някои действия, предприети от служителите на DCS, но не може да променя действия, изисквани от закона. 

Съдебна процедура (изслушване). Изслушването също е административен (несъдебен) процес.  То е по-официално 
от конферентния борд и по-неофициално от съдебните действия. 
1. Щатският закон предлага изслушване само в някои случаи.  Ако DCS Ви връчи известие, то ви уведомява дали 

имате право на изслушване.  Съдия по административните дела (ALJ) председателства по време на изслушването.  
Съдиите по административните дела (ALJs) не са служители на DCS. 

2. По време на изслушване, съдия по административните дела (ALJ) преразглежда Вашия случай и ръководи Вашия 
спор.  За да прекратите налагането на Вашата заповед за детска издръжка от DCS, трябва да поискате изслушване 
в рамките на 20 дни (ако сте получили известието в щата Вашингтон) или в рамките на 60 дни (ако сте получили 
известието извън щата Вашингтон) след получаване на известието. 
a. Можете да поискате изслушване след срока от 20 или 60 дни.  DCS обаче ще наложи Вашата заповед за 

издръжка, докато не получим решение по изслушването.  DCS няма да възстанови никакви пари, събрани по 
време на изчакването на решението от изслушването. 

б. Ако поискате изслушване по-късно от една година след получаване на известието, ще трябва да посочите 
основателна причина за това (основателна причина за подаването на късна молба). Съдията по 
административните дела (ALJ) може да не удовлетвори късната молба. Вие обаче можете да имате право на 
промени в задължението за бъдеща детска издръжка, дори и ако нямате основателна причина за късната 
молба за изслушване. 

3. Ще Ви бъде изпратено копие на решението на съдията по административните дела (ALJ). Решението на съдията по 
административните дела (ALJ) ще съдържа информация за Вашите права за обжалване. 

4. Ако е необходимо, когато получим молба за изслушване, DCS ще уведоми и двете страни за Вашата заповед за 
издръжка. И двете страни могат да вземат участие в изслушването. 

Ако имате въпроси: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT  
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
В рамките на        област на телефонното обаждане           
Извън        област на телефонното обаждане           
Налични са TTY/TDD услуги (телекомуникационни устройства за глухи) за хора с увреждания в говора или слуха. 
Посетете нашата уеб страница на: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
Нито едно лице няма да бъде дискриминирано по  цвят, национална принадлежност, вяра, религия, пол, възраст или 
увреждане, по отношение на трудовата заетост, услугите, или по който и да е друг аспект на дейностите по програмата. 
В случай на необходимост, този формуляр е наличен и в други формати. 

 


