Математика
1972 г. – Отборът на МГ – Казанлък е комплексен първенец във Втория
национален пролетен турнир по математика, проведен в гр. Казанлък:
- Димитър Дрянов (11 клас) – втора награда;
- Красимир Барсов (10 клас) – първа награда;
- Веселин Жилков (10 клас) – втора награда;
- Георги Грозев (9 клас) – втора награда;
- Здравка Стоянова (8 клас) – втора награда;
- Цвятко Камбуров (8 клас) – трета награда.
1973 г. – Николай Тодоров Харизанов (11 клас) е сред първите 16 ученици
на Националния подборен кръг на олимпиадата по математика и е приет в
СУ без конкурсен изпит. На същата олимпиада участвали още Бонка
Младенова (11 клас), Димитър Димитров (11 клас) и Димитър Дрянов (10
клас).
1974 г. – Димитър Петров Дрянов (11 клас) е класиран на десето място в
националния подборен кръг на олимпиадата по математика и приет в СУ
без конкурсен изпит, а Красимир Борисов (10 клас) се класира на девето
място и от есента на същата година става студент в СУ; В края на март се
провежда Втори национален математически турнир “Атанас Радев” в
Ямбол, на който Красимир Баросов печели втора награда.
1975 г. – Веселин Петров Жилков (11 клас) се класира в националния
отбор и участва в олимпиадата, провела се в гр. Бургас и е първият ученик
от гимназията на МО и е най-добре представилият се участник от
българския отбор; получава втора премия и специална награда от БМД.
1977 г. – Отборът на 10 клас на МГ е на първо място в провелия си Пети
национален пролетен турнир в Казанлък; Владимир Михайлов (10 клас)
печели първа награда, а Иван Бъчваров – трета.

Национална олимпиада по математика - гр. София, 2007 г.
Елена Иванова Денева – VIII клас - учебна 2006/2007 год.
Национален кръг на "Европейско кенгуру - 2008"
Марин Стефанов Бакърджиев - IX клас - учебна 2007/2008 г. - 4 място в
групата на 10 клас и 2 място в групата на 9 клас
Национален кръг на "Европейско кенгуру - 2010 г."
Марин Стефанов Бакърджиев – XIб клас
Катерина Маринова Найденова –VIIIв клас
отлично представяне

