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

  

Заявление за услуги, свързани с постановяване на издръжка, различна от подпомагане 
Указания 

Внимателно прочетете този формуляр. Попълнете Формуляра за издръжка на дете, Декларацията за плащания на 
издръжка и този формуляр.  Върнете попълнените формуляри на Дирекция „Издръжка на дете“ (DCS) на адреса, посочен на 
страница 4. С изключение на подписа Ви, попълнете отговорите си с печатни букви, като задължително използвате синьо или 
черно мастило. 

Информация за мен 
ИМЕ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ) 
      
 

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 
(         )       

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛЕН 
НОМЕР 
      ТОЧЕН АДРЕС ГРАД ЩАТ/ДЪРЖАВА ПОЩЕНСКИ КОД 

                         
     Информация за родителя, който не упражнява родителски права 
ИМЕ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ) 
      

 Плащания 
Разбирам, че DCS може да изпраща плащания за издръжка до мен чрез електронен превод на средства (EFT), като внася 
плащанията директно в моята разплащателна или спестовна сметка. С попълването на следната информация за банкова 
сметка разрешавам извършването на директни вноски по нея.  (Приложете чек, маркиран като „VOID“ (невалиден).) 
 
              
Име на банка Клиентски номер 
 
                     Разплащателна           Спестовна 
Номер на банкова сметка 
Ако не разреша извършването на директни вноски, DCS автоматично ще ми изпрати дебитна карта Visa с фиксирана 
наличност, наричана дебитна карта на DCS. Ако DCS ме включи в програмата за дебитни карти на DCS, DCS ще внася 
моите плащания за издръжка в тази карта вместо в банковата ми сметка.  В повечето случаи плащанията за издръжка са в 
наличност в банковата ми сметка или в дебитната ми карта на DCS в срок от три работни дни, след като DCS ги разпореди към 
моя случай. Дебитната карта на DCS може да се използва навсякъде, където се приемат карти VISA, или на банкомати. Мога 
да получа повече информация относно електронните плащания или да разбера другите варианти за получаване на плащания, 
като се обадя на 800-468-7422 или се свържа онлайн на www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support. 

Декларация 
Декларирам, че: 
1. Не получавам и не съм заявявал/а услуги за постановяване на издръжка от друг щат или орган. 
2. Упражнявам родителски права по отношение на децата, за които в момента търся издръжка, или съм упражнявал/а 

родителски права по отношение на децата през периода, когато е настъпило задължението за издръжка. 
3. Имам разрешението на законния настойник да се грижа за децата. 
4. Не съм лишил/а неправомерно законния настойник на децата родителски права по отношение на децата. 
5. Не получавам средства от държавно подпомагане за децата. 
Декларирам, че горепосочената информация е вярна и точна и че мога да бъда подведен/а под отговорност за деклариране на 

неверни данни съгласно законодателството на щата Вашингтон. 
ПОДПИС МЯСТО НА ПОДПИСВАНЕ 

      
ДАТА 
      

 Декларация относно погрешно изпратени плащания или надплатени суми:  Освен ако не съм отбелязал/а отговор „Не“ в 
полето по-долу, с подписването на настоящото заявление давам разрешението си на Дирекция „Издръжка на дете“ (DCS) да 
удържа до 10 процента от настоящите ми плащания за издръжка на дете и всички мои просрочени плащания, извършени по 
този случай, до пълното възстановяване на погрешно изпратените плащания. 

         Не.  Моля, свържете се с мен, преди да направите опит за възстановяване на погрешно изпратено плащане от 
бъдещите ми плащания за издръжка. 

DCS ще предостави същото ниво на цялостни услуги по постановяване на издръжка, независимо дали отбележа полето с 
отговор „Не“.  DCS може да използва други методи за събиране за възстановяване на погрешно изпратено плащане, които 
може да включват удръжки и други действия, разрешени съгласно Изменения кодекс на Вашингтон (RWC) 74.20A.270. 
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Желая DCS да предостави услуги по постановяване на издръжка на дете за мен и моите деца. Желая DCS да приема и 
одобрява всички плащания на издръжка на дете (чекове, платежни нареждания, електронни преводи на средства и др.), 
събрани за мен. 

Ако не получа плащания за издръжка на дете чрез държавен или племенен съд или чрез държавна или племенна агенция за 
постановяване на издръжка на дете, желая съответният съд или агенция да изпраща всички плащания на DCS. 

Прочетох и разбирам формуляра за информация за постановяване на издръжка, различна от подпомагане, който 
получих заедно с настоящото заявление. 

Декларирам, че съм наясно, че: 

1. DCS начислява годишна такса в размер на 35 щ.д., ако никога не съм получавал/а временна помощ за семейства в 
нужда (TANF), племенна TANF или подпомагане за семейства с деца на тяхна издръжка (AFDC) за децата в моето 
домакинство.  DCS удържа тази такса (между 1ви октомври и 30и) септември от събраната издръжка на дете, след като 
DCS ми изплати сумата от 550 щ.д. под формата на плащания за издръжка на дете по даден случай в рамките на една 
федерална финансова година.  Ако имам повече от един случай, може да ми бъде начислена такса по всеки случай, по 
който ми е изплатена сумата от 550 щ.д.  Ако съм получавал/а TANF, племенна TANF или AFDC от друг щат, 
трябва да предоставя доказателства, като клетвена декларация от агенцията за държавно подпомагане или 
заверено копие от досието ми за получена помощ, на DCS.  DCS може да начислява таксата до момента, в който 
представя такова доказателство.  Ако заплащането на таксата от 35 щ.д. създава затруднения за семейството ми, 
мога да поискам спрямо мен да бъде приложено изключение чрез искане за свикване на Конферентен съвет. 

2. Ако DCS пренасочи моя случай към друг щат за изпълнение, другият щат може да начисли такса за определена услуга. 
Другият щат може да събира таксите си чрез удържане на част от събраната издръжка на дете. 

3. DCS ще трябва да разкрие моето име и имената на децата ми на родителя, който не упражнява родителски права. 

4. Трябва да предоставя своя социалноосигурителен номер на DCS. DCS ще използва номера за целите на 
постановяване на издръжка на дете, както е определено в Заглавие IV-D от Закона за социално осигуряване. 

5. DCS не може да събира задължения за издръжка на дете с изтекла давност. 

6. DCS не може да изиска от индианско племе, от фирма, собственост на племе или от фирма, собственост на индианец, 
разположена в резерват, да удържа издръжка на дете от доходи, получавани от родителя, който не упражнява 
родителски права. Ако дадено племе и DCS имат сключено споразумение, разрешаващо горното, DCS ще поиска от 
племето да изпълни моето решение за издръжка на дете. 

7. DCS ще въведе моето решение за издръжка на дете в Регистъра на държавните помощи на Вашингтон (WSSR). 

8. Ако разполагам със съдебна заповед, изискваща от родителя, който не упражнява родителски права, да плаща 
издръжка на дете чрез WSSR, случаят ми остава в WSSR до издаването на моята заповед от съда. 

9. DCS ще разпределя събраната издръжка на дете по моя случай съгласно изискванията на федералното и държавното 
законодателство. DCS ще извършва следното: 

a. Ще разпределя текущата издръжка на дете за месеца, в който е получена. 

b. Ще ми изпраща текущата издръжка. (Ако родителят, който не упражнява родителски права, разполага с повече от 
едно решение за издръжка на дете и събраната сума не покрива всички текущи заповеди за издръжка, DCS 
разделя събраната сума пропорционално между отделните случаи.) 

c. Ще удържа годишна такса в размер на 35 щ.д. (между 1ви октомври и 30и) септември, ако никога не съм 
получавал/а средства от AFDC, TANF или племенна TANF като настойник на непълнолетни деца след като ми 
бъде изплатена сумата от 550 щ.д. под формата на плащания за издръжка на дете по случая в рамките на една 
година. 

d. Ще разпределя суми, надхвърлящи текущата издръжка на дете за един месец, към просрочени плащания за 
издръжка на дете (ако има такива).  

e. Ако преди съм получавал/а TANF или AFDC, DCS ще разпредели просрочените плащания за издръжка на дете (с 
изключения на плащания от Агенцията по приходите (IRS)) по следния начин: 

(1) Първо, към всякакъв вид просрочени задължения за подпомагане към мен, които никога не са били 
прехвърляни на щата. 

(2) Второ, към всякакъв вид просрочено подпомагане, което временно е било прехвърлено към щата. 

(3) Трето, към всякакъв вид просрочени задължения за подпомагане към мен за здравни грижи за децата ми. 

(4) Четвърто, към всякакъв вид просрочено подпомагане, прехвърлено за постоянно към щата чрез прехвърляне 
на държавно подпомагане. 

(5) Пето, към всякакъв вид подпомагане за здравни грижи, прехвърлено към щата.  
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 10.  Събраните суми, получени от IRS, винаги се разпределят към просрочени задължения за подпомагане. Плащанията от IRS се 
разпределят в следния ред: 
a. Първо, към постоянно определено финансово подпомагане, което е просрочено. 
b. Второ, към временно определено финансово подпомагане, което е просрочено. 
c. Трето, към постоянно определено подпомагане за медицински грижи, което е просрочено. 
d. Четвърто, към всякакъв вид задължения за подпомагане, които никога не са били прехвърляни на щата. 

11. WAC-388-14A-2037 дава обяснение относно постоянно определени неизплатени задължения. WAC 388-14A-2038 дава 
обяснение относно временно определени неизплатени задължения.  

 12. Трябва да върна средствата, които DCS ми изплаща, ако: 
       a. DCS ми изпрати средства по грешка. 
       b. Получа повече средства, отколкото дължи родителят, който не упражнява родителски права (наричано още надплащане). 

13. DCS може да възстанови надплащането и/или плащането по грешка чрез удръжки от бъдеща издръжка на дете, получена за 
мен, без да е необходимо да ме уведомява допълнително за това. Това се нарича „прихващане“ и е разрешено съгласно RCW 
26.23.035(3).  Мога да поискам в писмен вид на страница първа от настоящото заявление DCS да се свърже с мен, преди да 
предприеме действие за възстановяване на плащане чрез прихващане.  DCS може да се свърже с мен на по-късна дата, за да 
поиска разрешение за прихващане или за да ме уведоми в писмен вид, че DCS планира да възстанови плащане чрез 
прихващане, освен ако не отговоря.  Когато DCS има правото да възстановява суми чрез прихващане, се случва следното: 

 a. DCS удържа до 10 процента от бъдещите ми текущи плащания за издръжка. 

 b. DCS удържа до 100 процента от бъдещите ми просрочени плащания за издръжка. 

14. DCS може да предприеме други действия за събиране на суми, допустими съгласно RCW 74.20A.270, за да възстанови 
надплащания и/или погрешно изпратени плащания до мен.  Това правило важи дори след като спра да получавам плащания 
за издръжка на дете чрез DCS.  Ако DCS избере този вариант, DCS ще ми връчи уведомление.  Ако не получи възражение, 
DCS има право: 

 a. Да изпрати на работодателя ми или на друго лице или организация, която държи мои активи, Заповед за запориране на 
доходи за издръжка. Тази заповед/уведомление изисква от моя работодател или от съответното друго лице или 
организация да удържи погрешно изплатената сума и/или надплатената сума от моите приходи, доходи и активи. 

        b. Да наложи запор върху моето недвижимо и движимо имущество. 

        c.  Да използва за събиране на средствата всякакви средства за правна защита, с които DCS разполага съгласно Глави 
26.09, 26.18, 26.23 и 74.20 от RCW. 

15. При определени обстоятелства RCW 26.23.110 позволява на DCS да събира невъзстановени медицински разходи 
(включително доплащания, приспадания и премии съгласно определението в WAC 388-14A-1020), извършени от мен от името 
на децата.  DCS може да го направи, като: 

 a. Намали задълженията, които ми се дължат. 
 b. Намали текуща издръжка, която ми се дължи, с не повече от 50 процента всеки месец в продължение на една година или 

по-малко. 
 c. Открие ново дело за събиране на суми срещу мен и като използва средствата за правна защита за събиране на суми на 

DCS, с изключение на временно отнемане на лицензи. 

16. Ако моето решение за издръжка изисква да осигуря покритие за здравно осигуряване, DCS може да наложи това изискване, 
ако това бъде заявено от родителя, който не упражнява родителски права. Изпълнителните мерки може да включват 
създаване на медицинско задължение за парични средства в брой за ежемесечни премии, които не трябва да надхвърлят 25 
процента от задължението ми за основна издръжка на дете, показано в работните таблици за моето решение за издръжка. 

17. DCS не представлява мен или другата страна по моето решение за издръжка на дете. За да защитя интересите си, трябва да 
участвам във всички изслушвания или съдебни заседания относно моето решение за издръжка на дете. Ако не присъствам и 
не участвам в дадено изслушване, съдията по административно право може да уважи всякакви искания, отправени от DCS 
или от другата страна, без да е необходимо да ме уведомява допълнително за това. 

18. DCS може да внася плащанията за издръжка към мен директно в банковата ми сметка чрез електронен превод на средства 
(EFT). Ако не разреша извършването на директни вноски, DCS автоматично ще ми изпрати дебитна карта Visa с 
фиксирана наличност, наричана дебитна карта на DCS. Ако DCS ме включи в програмата за дебитни карти на DCS, DCS 
ще внася моите плащания за издръжка в тази карта вместо в банковата ми сметка. В повечето случаи плащанията за 
издръжка са в наличност в банковата ми сметка или в дебитната ми карта на DCS в срок от три работни дни, след като DCS ги 
разпореди към случая. Дебитната карта на DCS може да се използва навсякъде, където се приемат карти VISA, или на 
банкомати. За повече информация относно електронните плащания или другите варианти за получаване на плащания мога да 
се обадя на 800-468-7422 или да посетя www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support. 

19. DCS може да ми връчва писмени уведомления чрез препоръчана поща. DCS може да връчва тези уведомления на последния 
известен мой адрес. 
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С настоящото се съгласявам: 
1. Да изпращам на DCS всички плащания за издръжка, които получа от субект, различен от DCS. Трябва да изпращам тези 

плащания на DCS в срок от осем дни. 
2. Незабавно да уведомя DCS, ако децата ми получат някоя от следните помощи, изплатени от името на родителя, който не 

упражнява родителски права. Родителят, който не упражнява родителски права, може да получава кредит за плащане на 
издръжка за социалните помощи, които получават децата Ви. Може да бъдете помолени да потвърдите тези плащания. 
Ако предоставянето на кредит покаже, че родителят, който не упражнява родителски права, е извършил надплащане, от 
Вас може да се изиска да възстановите надплатената сума. В общия случай за тези социални помощи може да 
кандидатства настойникът на децата. 
a. Социална помощ, платена от Отдела по труда и промишлеността, или обезщетение за работник, платено от 

самоосигуряващо се лице, което платено след 1 юли 1990 г. 
b. Обезщетение за дете с увреждане или пенсионно обезщетение от Администрацията по социално осигуряване, 

платено след  
1 юли 1990 г. 

c. Разпределение на обезщетения от Министерството по въпросите на ветераните на САЩ на 24 юли 2015 г. или след 
тази дата. 

3. Да уведомя DCS, ако помоля друго лиже или агенция да събира издръжка на дете от мое име. 
4. Да уведомя DCS при промяна на моя адрес или адреса на детето ми. 
5. Да изпратя на DCS копия от всички решения за издръжка на дете, които променят изискванията за издръжка или 

родителските права върху децата, посочени в моето дело. 

 

При въпроси можете да се свържете с: 
ДИРЕКЦИЯ „ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ“ 
П.К. 11520 
ТАКОМА, ВАШИНГТОН 98411-5520 

В рамките на   район за градски обаждания   

Извън   район за градски обаждания   
Предлагат се услуги за разговор по телефона чрез TTY/TDD за лица с говорни и слухови увреждания. 
 Посетете нашия уебсайт на: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

Не се допуска дискриминация на лица на основата на раса, цвят на кожата, националност, вероизповедание, религия, пол, 
възраст или увреждане при наемане на работа, предоставяне на услуги или всякакви аспекти от дейностите по програмата. 
Този формуляр е достъпен и в други формати при поискване. 

 
 


